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RINGKASAN 

Aoalisis Aktivitas Peogendalian Mutu Kantor Akuntan Publik 
(Stud; Kasus pada Beberapa Kantor Akuntan Pub/ik di Surabaya) 

Endang Pramuwati 

Mutu audit atas laporan keuangan historis yang dilakukan oleh akuntan publik 

(AP) akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa manajemen memiliki harapan atas mutu pekerjaan yang dilakukan oleh AP. Oi 

sisi lain pemakai laporan keuangan juga menaruh kepereayaan yang besar terhadap 

hasil pekerjaan AP dalam mengaudit taporan keuangan. Pertanyaan masyarakat 

tentang mutu audit yang dilakukan AP bertambah besar setelah terjadi banyak kasus 

yang melibatkan AP. Hal ini dapat di ketahui dari banyaknya AP dan kantoT akuntan 

publik (KAP) yang mendapatkan sanksi daTi menteri keuangan. Adaoya harapan yang 

besar baik dari manajemen maupun pemakai laporan keuangan serta adanya kasus-

kasus yang melibatkan AP dan KAP tersebut di atas menuntut AP untuk 

meningkatkan dan mengendalikan mutu audit yang dilakukan. Untuk dapat 

memberikan audit dengan mutu yang baik maka salah satu eara yang dapat dilakukan 

adalah dengan menerapkan sistem pengendalian mutu seeara efektif. Penerapan 

standar auditing dengan penerapan standar pengendalian mutu berpengaruh terhadap 

kualitas jasa audit. 

Konsep yang mendasari aktivitas pengendalian mutu KAP yang pertama 

adalah konsep tentang "pengendalian" sebagai suatu proses memantau dan yang 
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kcdua adalah konsep tentang "mutu kantor akuntan publik" sebagai objek dari 

pengendalian yang akan dilakukan. Tahapan dalam proses pemantauan tersebut 

adalah : (I) aktivitas penetapan tujuan dan standar mutu independensi, penugasan 

personel, konsultasi, supervisi, pemekcrjaan (hiring), pengembangan profesional, 

promosi (advancement), penerimaan dan keberlanjutan klien, inspeksi, (2) aktivitas 

pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja deogan tujuan dan standar (3) 

aktivitas pengambilan tindakan atas penyimpangan terhadap tujuan dan standar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka studi kualitatif ini memasalahkan 

teotang "Bagaimana aktivitas pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik untuk jasa 

audit?". Sedangkan tujuan penelitian ini adalah uotuk meogetahui seeara mendalam 

(in depth) dan menyeluruh tentang aktivitas pengendalian mutu KAP yang terjadi 

dibeberapa KAP di Surabaya, sehingga diharapkan bisa menjawab keraguan pengguna 

jasa audit atas mutu audit yang ada di KAP. Bagi KAP penelitian ini bermanfaat 

sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi diri atas praktik pengendalian 

mutu yang telah dilakukan, bagi organisasi profesi akuntan, hasH penelitian ini 

diharapkan merupakan masukan untuk penyempumaan standar professional akuntan 

publik dikemudian hari. Bagi para pembaea tesis ini terutama yang berprofesi sebagai 

AP atau yang bekerja pada KAP, hasH penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk rnelakukan pengkinian atas pedoman sistem pengendalian mutu KAP 

yang telah dimilikinya. Akhimya penelitian ini diharapkan bennanfaat bagi ilmu 

auditing yang mana dari temuan-temuan lapangan dapat dikembangkan hipotesis

hipotesis, khususnya tentang aktivitas pengendalian mutu KAP yang lebih sesuai 
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dengan kenyataan di Japangan. Dengan demikian auditing, baik sebagai kajian teoritis 

maupun kajian praktis, dapat lebih diperkaya. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

multiple case study dengan multiple unit analysis. Gambaran menyeluruh tentang 

aktivitas pengendalian mutu KAP ini dikembangkan melalui tiga puluh enam 

proposisi, yang juga merupakan kerangka konseptual penelitian ini. Penelitian 

dilakukan terhadap tiga KAP dari lima puluh dua KAP yang ada di Surabaya. Tiga 

KAP tersebut terdiri dari dua KAP yang bekerjasama dengan asing yaitu Kantor 

Akuntan Publik Asing (KAPA) dan kantor akuntan yang bekerjasama dengan 

Organisasi Auditor Asing (OAA), sedangkan satu kantor akuntan adalah yang tidak 

bekerjasama dengan asing dan tidak memiliki cabang. Penggunaan lebih dari satu 

KAP dengan spesifikasi yang berbeda uan memberikan gambaran apakah satu 

aktifitas sistem pengendalian mutu KAP di satu kantor akuntan juga terjadi di kantor 

lain. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 1) tahap eksplorasi menyeluruh, 2) 

tahap eksplorasi terfokus. 3) tahap konfinnasi dan diakhiri dengan tahap interpretasi 

data. 

Hasil peneiitian ini menghasilkan lima fenomena terkait dengan aktivitas 

pengendalian mutu KAP. Lima fenomena tersebut adalah: I) tidak ditemuinya 

pedoman/panduan tertulis sistem pengendalian mutu KAP di KAPA dan OAA cabang 

Surabaya. Sedangkan untuk APL telah memiliki panduan sistem pengendalian mutu KAP 

namun belum dikinikan dan belum memasukkan peraturan-peraturan yang lerkait, 2) 

pengkomunikasian atau sosialisasi dari pedoman tidak dilakukan kepada seluruh personel 

KAP. 3) tidak dilakukannya penilaian atas independensi infacl bagi calon personel KAP, 
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4) Dalam pedoman pengendalian mutu tidak ada yang secara khusus mengenai pedoman 

manajemen risiko, 5) penetapan fee dengan mempertimbangkan jumlah waktu yang 

digunakan, jumlah personcl dan kualifikasi personel yang dibutuhkan. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam metode pengumpulan data (melalui 

wawancara, observasi yang terbatas dan dokumentasi), jumlah subjek penelitian (di 

lakukan pada tiga KAP) dan saat dilakukannya penelitian (dilaksanakan pada bulan April 

sampai dengan Juli 2009), sehingga kesimpulan yang diambil dari penelitian ini harns 

dilihat dalam konteks keterbatasan tersebut. 
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SUMMARY 

Analysis on the Quality Control Activities of Public Accounting Firm 

(Case Study in Several CPA Firms in Surahaya) 

Endang Pramuwati 

The quality of historical financial reports audits conducted by Certified 

Public accountants (CPA) has attracted public attention recently. Researches 

demonstrate that the management had faith on the quality of work performed by 

CPA. On the other hand, the users of financial reports pay considerable trust on 

the quality work of CPA in auditing the reports. Public questions on the quality of 

audit conducted by CPA are increasingly posed after many cases involving CPA 

occur. This is evident from the sanctions given by the Ministry of Finance to CPA 

and CPA firms. The great expectation from the management and users of financial 

report alike as well as the aforementioned cases involving CPA and CPA firms 

had put considerable demand on CPAs to improve and to control the quality of 

audit they perform. To be able to provide good quality audit, one of the means 

available is by applying quality control eftectively. The application of auditing 

standards along with the application of quality control standards would influence 

the audit service quality. 
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The first concept established as the basis CPA firm quality control activities 

is the concept of "control" as a monitoring process, and the second concept is the 

concept of "the quality of CPA firm," as the object of control to be exercised. The 

stages of the monitoring processes are: (I) activities of determining the objectives 

and independence quality standards, personnel assignment, consultation, 

supervision, recruitment or hiring, professional development, promotion or 

advancement, receiving and sustaining clients, inspection; (2) activities of 

measuring performance and comparing the performance with objectives and 

standards; (3) activities of taking action against any deviations from objectives 

and standards. 

Based on the background, the problem of the qualitative study is "How are 

the quality control activities of CPA firm for audit services?" Meanwhile, the 

objective of the study is to perform in-depth and comprehensive analysis on the 

CPA finn quality control activities in several CPA firms in Surabaya in order to 

erase any doubts shown by audit service users on the quality of audit in CPA 

finns. For the CPA finns, the benefits of the research may be obtained as inputs 

for self-evaluation on practices of quality control ,implemented. For the accounting 

profession organization, the results of the study are expected to provide inputs for 

refinement of public accountant professional standards in the future. For the 

readers of the thesis, particularly in CPAs or others working for CPA finns, the 

results are expected to provide inputs to update the guidance on the CPA finn 

quality control system manual they already have. Finally, the research is expected 
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to benefit the auditing discipline. in which hypotheses may be generated from 

fields findings. in particular on of KAP quality control activities closely 

resembled the facts in the fields. Therefore, auditing as theoretical as well as 

practical subject may be more enriched. 

The study is a qualitative study, employing multiple case study approach 

with multiple unit analysis. The comprehensive description on CPA firm quality 

control activities is developed using thirty-six propositions. which also constitute 

the conceptual framework of the study. Three of fifty-two CPA firms in Surabaya 

were analyzed. The three CPA firms comprised two CPA firms that operates in 

cooperation with Foreign Audit Organization and one KAP that does not 

cooperate with foreign firms and does not have branch offices. The inclusion of 

more than one CPA firms with differing specifications will provide explanations 

whether a CPA firm quality control activity in a CPA firm can also be found in 

other finns. The study is conducted in three phases, namely: I) total exploration 

phase; 2) focused exploration phase; and 3) confirmation phase. concluded by data 

interpretation. 

The study reveals five phenomena related to CPA finn quality control 

activities. These five phenomena arc: I) there is no written guidance/manual for 

CPA finn quality control activities in KAPA and OAA Surabaya branches. APLs, 

on the other hand, have a manual for CPA finn quality control activities; the 

manual, however, has neither been updated nor included related regulations; 2) 

communication or socialization of the manual had not yet been provided to all 
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personnel in CPA finn; 3) there are no evaluation on in fact independence for the 

candidates of CPA finn personnel; 4) there are no specific section on risk 

management guidance on the quality control manual; 5) the setting of fees by 

considering time, as well as the qualification and total number of personnel 

required. 

The study has its limitations in the method of data collection (through 

interviews, limited observations, and documentation), the number of research subjects 

(in three CPA firms), and the period in which it is conducted (April to July 2009); 

therefore the resulting conclusions should be viewed in terms of these limitations. 
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ABSTRAK 

AnaJisis Akivitas Pengendaliao Mutu Kantor Akuntan Publik 
(Stud; Kasus pada Beberapa Akuntan Publik d; Surabaya) 

Endang Pramuwati 

Mutu audit atas laporan keuangan historis yang dilakukan oleh akuntan puhlik 
(AP) akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat. Pemakai laporan keuangan juga 
menaruh kepercayaan yang hesar terhadap hasil pekerjaan AP dalam mengaudit 
Japoran keuangan. Pertaoyaan masyarakat tentang mutu audit yang dilakukan AP 
bertambah hesar seteJah terjadi banyak kasus yang meJihatkan AP. Hal ini dapat di 
ketahui dari banyaknya AP dan kantor akuntan publik (KAP) yang mendapatkan 
sanksi dari menteri keuangan. Berdasarkan latar belakang ini maka permasalahan 
studi kualitatif ini adalah "Bagaimana aktivitas pengendalian mutu Kantor Akuntan 
Publik untuk jasa audit?". Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
seeara mendalam (in depth) dan menyeluruh tentang aktivitas pengendalian mutu 
KAP yang terjadi dibeberapa KAP di Surabaya. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
multiple case study dengan multiple unil analysis. Konsep yang mendasari aktivitas 
pengendalian mutu KAP yang penama adalah konsep tentang "pengendalian" sebagai 
suatu proses memantau dan yang kedua adalah konsep tentang "mutu kantor akuntan 
publik" sebagai objek dari pengendalian yang akan dilakukan. Gambaran menyeluruh 
tentang aktivitas pengendalian mutu KAP ini dikembangkan melalui tiga puluh enam 
proposisi, yang juga merupakan kerangka konseptual penelitian ini. Penelitian 
dilakukan terhadap tiga KAP dari lima puluh dua KAP yang ada di Surabaya. 
Penggunaan lebih dari satu KAP dengan spesifikasi yang berbeda akan memberikan 
gambaran apakah satu aktivitas sistem pengendalian mutu KAP di satu kantor akuntan 
juga terjadi di kantor akuntan lain. Penelitian dilakukan dalam tiga lahap yaitu: I) 
tahap eksplorasi menyeluruh, 2) tahap eksplorasi terfokus, 3) tahap konfinnasi dan 
diakhiri dengan tahap interpretasi data. 

Hasil penelitian ini menghasilkan lima fenomena terkait dengan aktivitas 
pengendalian mutu KAP. Lima fenomena tersebut adalah: I) tidak ditemuinya 
pedoman/panduan tertulis sistem pengendalian mutu KAP di KAPA dan OAA eabang 
Surabaya. Sedangkan untuk APL telah memiliki panduan sistem pengendalian mutu KAP 
narnun belum dikinikan dan belum memasukkan peraturan-peraturan yang terkait, 2) 
pengkomunikasian atau sosialisasi dari pedoman tidak dilakukan kepada seluruh personel 
KAP, 3) tidak dilakukannya penilaian atas independensi infact bagi calon personel KAP, 
4) Dalam pedoman pengendalian mutu tidak ada yang secara khusus mengenai pedoman 
manajemen risiko, 5) penetapan fee dengan mempertimbangkan jumlah waktu yang 
digunakan,jumiah personel dan kuaiifikasi personel yang dibutuhkan. 

Kata Kunci : kantor akuntan publik, aktivitas pengendalian, sistem pengendalian mutu 
KAP. 
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ABSTRACT 

Analysis on tbe Quality Control Activities of CPA Firm 
(Case Study in Several Public Accountants in Surabaya) 

Endang Pramuwati 

The quality of historical financial reports audits conducted by CPAs has 
attracted public attention recently. The users of financial reports pay considerable 
trust on the quality work of CPA in auditing the reports. Public questions on the 
quality of audit conducted by CPAs are increasingly posed after many cases 
involving CPAs occur. This is evident from the sanctions to CPAs and CPA given 
by the Ministry of Finance. Based on the background. the problem of the 
qualitative study is "How are the quality control activities of CPA Finn for audit 
services?" Meanwhile. the objective of the study is to perform in-depth and 
comprehensive analysis on the CPA firm quality control activities in several CPA 
firms in Surabaya. 

The study is a qualitative in nature, employing multiple case study approach 
with multiple unit analysis. The first concept established as the basis CPA firm 
quality control activities is the concept of "control" as a monitoring process, and 
the second concept is the concept of "the quality of public accounting firm," as 
the object of control to be exercised. The comprehensive description on CPA firm 
quality control activities is developed using thirty-six propositions, which also 
constitute the conceptual framework of the study. Three of fifty-two CPA firms in 
Surabaya were analyzed. The inclusion of more than one CPA firms with differing 
specifications will provide explanations whether a CPA finn quality control 
activity in a CPA firm can also be found in other finns. The study is conducted in 
three phases, namely: 1) total exploration phase; 2) focused exploration phase; 
and 3) confirmation phase, concluded by 'data interpretation. 

The study reveals five phenomena related to CPA finn quality control 
activities. These five phenomena are: I) there is no written guidance/manual for 
CPA firm quality control activities in KAPA and OAA Surabaya branches. APLs, 
on the other hand, have a manual for CPA firm quality control activities; the 
manual, however, has neither been updated nor included related regulations; 2) 
communication or socialization of the manual had not yet been provided to all 
CPA finn personnel; 3) there are no evaluation on in fact independence for the 
candidates of KAP personnel; 4) there are no specific section on risk management 
guidance on the quality control manual; 5) the setting of fees by considering time, 
as well as the qualification and total number of personnel required. 

Keywords: public accounting firms, control activities, CPA firm quality control 
system 
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FBABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalab 

Mutu audit atas laporan keuangan historis (selanjutnya akan disebut mutu 

audit) yang dilakukan oleh akuntan publik (AP) akhir-akhir ini menjadi 

perhatian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen 

memiliki harapan atas mutu pekerjaan yang dilakukan oleh AP (Widagdo dkk, 

2002). Di sisi lain pemakai iaporan keuangan juga menaruh kepercayaan yang 

be,ar terhadap hasil pekerjaan AP dalam mengaudit laporan keuangan. Dari 

sisi ini, dijumpai bahwa masih terdapat "'expectation gap" antara AP dengan 

investor (McEnroe dan Martens, 200 I). 

Kepercayaan yang besar pemakai laporan keuangan auditan yang 

diberikan AP akhimya mengharuskan AP untuk memperhatikan mutu audit 

yang dilakukannya. Pertanyaan masyarakat tentang mutu audit yang dilakukan 

AP bertambab be,ar ,etelah teljadi banyak kasu, yang melibatkan AP. Hal ini 

dapat di ketahui dari banyaknya AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

mendapatkan sanksi dari menteri keuangan yang di sebabkan oleh beberapa hal 

terutama karena adanya pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP). Selarna tahun 2008 menteri keuangan telab mengenakan 155 

sanksi administratifterhadap AP dan KAP serta 1 pencabutan ijin terhadap AP 

karena tanpa KAP. Pengenaan sanksi administratif tersebut terdiri dari : sanksi 

peringatan kepada AP sebanyak 54, sanksi pembekuan izin AP sebanyak 28, 

sedangkan sanksi peringatan terhadap KAP sebanyak 59 dan pembekuan izin 

I 
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KAP sebanyak 14. Perincian pembekuan izin uotuk AP dan KAP selama tahuo 

2008 dapat dilihat pada lampiran 1. Selain itu, Pusat Pembinaan Akuntan dan 

Jasa Penilai (PPAJP) Sekretariat lenderal Departemen Keuangan telah 

melakukan pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang lingkup pemeriksaannya 

meliputi aspek administratif yaitu terutama berkaitan dengan penilaian atas 

kepatuhan AP dan KAP terhadap ketentuan administratif yang diatur dalam 

Peraturan MeDteri Keuangan (PMK) dan aspek teknis yaitu terutama meliputi 

penilaian atas sistem pengendalian mutu KAP dan kepatuhan AP terhadap 

SPAP dalam pelaksanaan jasa profesional. Hasil temuan pemeriksaan pada 

aspek telmis yang prioritas pemeriksaannya terhadap perikatan audit umum 

atas laporan keuangan, meliputi temuan teknis di bidang pengendalian mutu 

dan temuan teknis di bidang perikatan audit urnum atas laporan keuangan. 

Temuan teknis di bidang pengendalian mutu terdiri dari : (1) KAP tidak 

memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu, (2) Desain sistem 

pengendalian mutu KAP kurang memadai, yaitu : unsur-unsur pengendalian 

mutu kurang (misal tidak ada unsur inspeksi), tidak terdapat kebijakan dan / 

atau prosedur pengendalian mutu, tidak didukung dengan formulir baku (misal 

pernyataan independensi, program audit, kertas kerja dan lain-lain), tidak 

memiliki struktur organisasi dan uraian tugaslkewenangannya, tidak terdapat 

kebijakan dan prosedur untuk mengkomunikasikan sistem pengendalian mutu 

kepada personel KAP, tidak terdapat kebijakan untuk memantau afektivitas 

sistem pengendalian mutu, (3) Tidak mengimplementasikan sistem 

pengendalian mutu KAP, khususnya atas unsur : supervisi (termasuk tidak 

mengimplementasikan audit program). independensi, penerimaan dan 
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keberlanjutan klien, inspeksi, penugasan personel. Temuan teknis di bidang 

perikatan audit umum atas laporan keuangan terdiri dari : (1) Pra penugasan 

dan perencanaan audit terdiri dari : (a) AP tidak mempertimbangkan prinsip 

kehati-hatian dalam memutuskan penerimaan 'perikatan dengan khen 

sehubungan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak 

memiliki inlegrilas (Slandar Pengendalian Mulu{SPM) Seksi 100 dan 200), (b) 

AP tidak melakukan analisis penerimaan dan keberlanjutan klien (SPM Seksi 

100 dan 200), (e) AP lidak membual sural perikatan audil dalam penugasan 

audil umum alas laporan keuangan (Slandar Audit (SA) Seksi 320), (d) benluk 

dan isi perikatan audit belum sepenuhnya berisi klausul yang umumnya 

lerdapat dalam perikalan audil (SA Seksi 320), (e) Sural perikalan audil anlara 

AP dan kHen perbankan belum memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia 

(SA Seksi 320,. PMK pasal 40), (I) AP lidak melakukan komunikasi dengan 

auditor pendahulu, padahal perikatan audit yang dilakukan merupakan 

perikatan audit tabun pertama bagi AP (SA Seksi 315), (g) AP lidak 

melakukan komunikasi secara memadai dengan auditor pendahulu berkaitan 

dengan pengujian saldo awal (SA Seksi 315 dan 323), yaitu, AP tidak meminta 

klien agar memberikan izin kepada auditor pendahulu uotuk memperbolehkan 

AP melakukan reviu atas kertas kerja auditor pendahulu dan AP tidak me-reviu 

kertas kerja auditor pendahuiu, namun AP juga tidak melakukan prosedur 

altematif untuk meyakini saldo awal, (h) AP tidak melakukan perencanaan 

audit secara memad'ai (SA Seksi 311,312) yaitu, AP tidak melakukan 

pereocanaan audit (tidak ada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) perencanaan 

audil) dan lidak lerdapal kertas kerja yang menunjukkan bahwa AP Ielab 
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melakukan perencanaan audit yang meliputi pemahaman bisnis klien, 

pemahaman atas kebijakan dan prosedur akuntansi, pemahaman dan penilaian 

atas pengendalian intern, pertimbangan risiko audit, pertimbangan awal 

materialitas, perencanaan ukuran sampel; (2) Pekerjaan lapangan terdiri dari : 

(a) AP tidak mendokumentasikan dalam kertas kerja: buleti audit yang di 

peroleh, prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang dilakukan, dan 

simpulannya (SA Seksi 339), (b) AP belum memperoleh bukti kompeten yang 

cUkup uotuk dipakai sebagai dasar dalam menilai kewajaran akun-akun dalam 

laporan keuangan (SA seksi 326,319) yaitu, AP belum sepenuhnya 

memperoleh bukti audit mengenai efektivitas pengendalian intern. AP tidak 

melakukan pemahaman atas sistem pengendalian intern dan tidak me1akukan 

pengujian uotuk menilai efektivitas pengendalian intern tersebut, AP tidak 

melakukan rekonsiliasi atas perbedaan saldo di ledger dengan hasil konfinnasi 

dalam meyakini kewajaran akun piutang, konfinnasi tidak di jawab tapi tidak 

melakukan prosedur altematif, AP tidak melakukan pengamatan perhitungan 

fisik persediaan, tapi tidak melakukan prosedur altematif, AP tidak melakukan 

test price dalam meyakini kewajaran akun persediaan, (c) AP belum 

memperoleh bukti audit kompeten yang cukup uotuk dipakai sebagai dasar 

dalam menilai kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan (SA 326, 319) 

yaitu, AP tidak melakukan prosedur untuk melakukan pengujian atas 

eksistensi, nilai, dan kepernilikan asset (Investasi, Tanah), AP belum 

melakukan penguJlan yang memadai dalam penggunaan laporan aktuaris 

sebagai dasar -dalam meyakini kewajaran akun Kewajiban Imbalan Kerja (SA 

Seksi 336), AP tidak melakukan prosedur pengujian yang memadai dalam 
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penggunaan pekerjaan spesialis uotuk meyakini kewajaran akun kcwajiban 

aktuaria ( SA Seksi 336), AP belum sepenuhnya mematuhi Pasal 40 PMK yailu 

dalam hal jumlah sampel audit atas akun aktiva produktif bank kurang dari 

70%, Damun AP belum melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia (81) 

terkait dengan besaran sampel tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan 

Pasal 18 ayat (4) hurnf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/22/2001 

tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. (d) AP tidak mengusulkan 

koreksi atas perlakuan akuntansi atall penyajian laporan keuangan yang tidak 

sesuai dengan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (SA Seksi 

411 dan SA Seksi 326) yaitu, beban proyek yang seharusnya diakui pada 

periode tahun berjalan dibebankan pada tahun buku berikutnya dan asel yang 

mengalami penurunan nilai narnun helum dilakukan adjustment, (e) AP tidak 

mengusulkan koreksi atas pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan 

yang tidak sesuai dengan PSAK (SA Seksi 411 dan SA Seksi 326), (I) AP 

mengusulkan koreksi yang tidak didukung dengan bukti audit kompeten yang 

cukup atau tidak sesuai dengan PSAK (SA Seksi 411 dan SA Seksi326) yaitu, 

AP mengusulkan koreksi atas pendapatan proyek namun tidak didukung 

dengan bukti pendukung seperti bukti prosentase penyelesaian proyek, tidak 

terdapat kertas kerja hasil pengujian yang mendukung atas usulan jumal 

koreksi. (g) AP belum memperoJeh representasi tertulis dari manajemen (SA 

Seksi 333), (h) Representasi manajemen yang diperoleh AP dibuat per tanggal 

lebih awal dari tanggal laporan auditor independen (SA Seksi 333); (3) 

Pelaporan terdiri dari : (a) Opini AP daJam Laporan Auditor Independen (LAI) 

tidak didukung dengan bukti audit kompeten yang cukup (SA Seksi 326, SA 
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Seksi 508), (b) LAI atas laporan keuangan konsolidasian tidak menunjukkan 

adanya pemyataan yang dapat menjelaskan pentingnya bagian taporan 

keuangan yang diaudit oleh auditor anak perusahaan yang dikonsolidasikan 

(SA Seksi 543; SA Seksi 508), (c) AP tidak menunjukkan dalam LA! bahwa 

laporan keuangan periode sebelumnya diaudit oleh auditor independen lain 

(SA Seksi 508), (d) AP memberikan opini wajar, namun terdapat penyajian 

dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK (SA Seksi 411), (e) 

Pemberian tanggal LAI tidak mengacu pada tanggal selesainya pekerjaan 

lapangan (SA Seksi 530), (I) AP hanya melakukan audit atas laporan 

keuangan klien tabun buku 2006, namun laporan Auditor lndependen 

menyatakan bahwa AP melakukan audit atas laporan keuangan klien tabun 

buku 2005 dan 2006 (SA Seksi 508), (g) AP melakukan audit atas laporan 

keuangan klien tabun buku 2007 dan 2006, namun laporan Auditor Independen 

menyatakan bahwa AP hanya melakukan audit atas Japoran keuangan klien 

tahun buku 2007 (SA Seksi 508), (h) Laporan keuangan periode sebelumnya 

telab diaudit oleh auditor pendahulu, Damun paragaraf pengantar Laporan 

Auditor Independen tidak mencantumkan opini auditor pendahulu serta tangga1 

laporan auditor pendahulu terse but. (SA Seksi 508), (i) AP memberikan opini 

pengecualian terhadap sejumlah akun dengan alasan adanya penyimpangan 

prinsip akuntansi berlaku umum dalam penyajian laporan keuangan, namun AP 

tidak mengungkapkan mengenai alasan terse but maupun dampak dari 

penyimpangan prinsip tersebut dalam LA! (SA Seksi 508), Gl AP belum 

mempertimbangkan penyajian iaporan keuangan konsolidasian dengan anak 

perusahaannya (SA Seksi 411), (k) AP belum mencantumkan parapraf 
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penjelasan dalam LAI terkait dengan kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup (SA Seksi 431), (1) AP tidak 

menggunakan istilah Institut Akuntan Publik Indonesia dalam Laporan Auditor 

Independen sebagaimana diatur dalam PSA no. 75 tentang Pemyataan 

Beragam (Omnibus Statement) Standar Auditing 2008 (SA Seksi 508), (m) 

Perikatan antara AP dengan klien merupakan perikatan audit umum atas 

laporan keuangan. Damun demikian meskipun judul laporan yang diterbitkan 

adalah "Laporan Auditor lndependen" , isi iaporan merupakan Iaporan reviu 

atas laporan keuangan (SA Seksi 508) (Sekretariat Jenderal Departemen 

Keuangan, PPAJP, 2009), 

Adanya harapan yang besar baik dari manaJemen maupun pemakai 

laporan keuangan serta adaoya kasus-kasus yang melihatkan AP dan KAP 

tersehut di atas menuntut akuntan publik untuk meningkatkan dan 

mengendaJikan mutu audit yang dilakukan. Untuk dapat memberikan audit 

dengan mutu yang baik maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan menerapkan sistem pengendalian mutu secara efektif. Penerapan 

standar auditing dan penerapan standar pengendalian mutu berpengaruh 

terhadap kualitas jasa audit. Hal ini disebabkan karena standar auditing 

merupakan ukuran mutu pelaksanaan audi4 sedangkan Pemyataan Standar 

Pengendalian Mutu (PSPM) dimaksudkan agar setiap KAP mempunyai standar 

pengendalian mutu untuk menjamin adanya kualitas yang semakin tinggi dari 

jasa audit yang diberikannya (Agoes, 2003). Sistem pengendalian mutu KAP 

mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP 

untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan 
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profesional dengan SPAP (IAPI, SPAP, SPM Seksi IOO, 200 I). Setiap KAP 

tanpa memandang ukurannya wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan 

menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan 

implementasi seeara efektif sistem tersebut untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. Kebijakan 

dan prosedur pengendalian mutu tergantung atas beberapa faklar, antara lain 

ukuran KAP. tingkat otonomi yang diberikan kepada personel dan kantor

kantor cabangnya. sifat praktik. organisasi kantomy~ dan pertimbangan biaya

manfaal. Sistem pengendalian mutu KAP terdiri dari dua unsur yaitu : 

aktivitas pengendalian dan mutu KAP sebagai objek yang dikendalikan. 

Aktivitas pengendalian merupakan suatu proses yang sedikitnya memiliki 

eropal langkah yaitu (I) penetapan tujuan dan standar, (2) mengukur kinerja 

aktual, (3) membandingkan hasil pengukuran dengan tujuan dan standar, (4) 

mengambil tindakan korektif yang dipandang perlu. (Schennerhom, 2002). 

Sedangkan mutu KAP dikelompokkan sebagai berikut (I) Independensi, (2) 

Penugasan Personel, (3) Konsultasi, (4) Supervisi, (5) PemekeIjaan (Hiring), 

(6) Pengembangan Profesional, (7) Promosi (Advancement), (8) Penerimaan 

dan Keberlanjutan Klien, (9) Inspeksi (IAPI, SPAP, SPM Seksi 200, 2001). 

Sistem pengendalian mutu KAP harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua 

jasa audit, atestasi. akuntansi dan revill, dan konsultansi yang standamya teJah 

ditetapkan dalam SPAP. Walaupun sistem pengendalian mutu tersebut dapat 

pula diterapkan pada divisi-divisi lain dalam KAP. sebagai contoh, antara lain 

divisi yang menyediakan jasa perpajakan atau divisi jasa konsultansi 

manajemen, penerapan sistem pengendalian mutu KAP pada divisi-divisi 
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tersebut tidak diwajibkan, kecuali uotuk jasa~jasa yang merupakan bagian dari 

jasa audit, atestasi, akuntansi dan reviu seperti terse but di atas. 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengendalian mutu KAP 

telah dilakukan oleh: (I) Pratita, 2007, dengan judul "Evaluasi Penerapan 

Sistem Pengendalian Mutu pada KAP Jamaludin Iskak". Penelitian tersehut 

mengevaluasi dan memastikan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Mutu 

pada KAP lamaludin [skak telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

MeDteri Keuangan Repuhlik Indonesia dan memenuhi SPAP yang telah 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (lAP I). Pembahasan sistem 

pengendalian mutu KAP mencakup: independensi, penugasan personei, 

konsultasi, supervisi, pemekerjaan (hiring), pengembangan profesional. 

promosi (advancement), penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi; (2) 

Pratita, 2008, dengan judul "Perbandingan Penerapan Sistem Pengendalian 

Mutu antara KAP ABC & Rekan dengan KAP XYZ". Penelitian tersebut 

mengevaluasi dan memastikan bahwa penerapan sistem pengendalian mutu 

pada KAP ABC & Rekan dan KAP XYZ telah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan Rl dan memenuhi SPAP yang telah 

ditetapkan oleh lAPI, serta membandingkan hasil di antara keduanya. 

Pembahasan pengendalian mutu KAP meliputi sembilan unsur yaitu 

independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan (hiring), 

pengembangan profesional, promosl (advancement), penerimaan dan 

keberlanjutan klien, dan inspeksi, (3) Kurniawan, 2006, dengan judu1 

"Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada Kantor 

Akuntan Publik". Sistem Pengendalian Mutu KAP yang dibahas dalam 
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penelitian terse hut meliputi delapan unsur yailu independensi, penugasan 

personel, konsultasi, supervlsl, pemekerjaan (hiring), pengemhangan 

profesional, promosi (advancement). penerimaan dan keberlanjutan klien; (4) 

Maryana, 2006. dengan judul Analisis Sistem pengendalian Mutu dan 

Pengaruhnya terhadap kualitas audit (pada 18 Kantor Akunlan Publik di 

Jakarta); (5) Liliawati, 2006, dengan judul "Hubungan Anta,a Penerapan 

Sistem Pengendalian Mutu KAP dengan Efektivitas Perencanaan Audit" 

(Persepsi Auditor pada 20 Kantor Akunlan Publik di Bandung); (6) 

Christiawan.2004, dengan judul "Aktivitas Pengendalian mutu Jasa Audit 

Laporan Keuangan Historis" (Stud; Kasus pada Beberapa Kantor Akunran 

Publik di Surabaya). Dalarn penelitian tersehut unsur-unsur pengendalian mutu 

yang dibahas adalah independensi dan kompetensi auditor; (7) Agoes,2003, 

dengan judul "Pengaruh Penerapan SUindar Auditing, Penerapan StAndar 

Pengendalian Mutu dan Kualitas Jasa Audit Terhadap Tingkat Kepercayaan 

Pengguna Laporan Akuntan Publik". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa jika akuntan publik melaksanakan auditnya sesuai dengan standar 

auditing dan menerapkan standar pengendalian mutu dengan baik, maka 

kualitas jasa audit yang diberikan akan semakin tinggi. 

Tesis ini membahas analisis aktivitas pengendalian mutu KAP yang 

mencakup unsur-unsur independensi, penugasan personel, konsultasi, 

supervisi, pemekerjaan (hiring), pengembangan profesional, promosl 

(advancement), penerimaan dan keberIanjutan klien, dan inspeksi 

sebagaimana yang diatur dalam SPM seksi 100 dan juga membahas peraturan

peraturan lainnya yang berkaitan dengan penerapan unsur-unsur pengendalian 
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mutu KAP tersebut yaitu PMK, peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan 

(Bapepam dan LK), peraturan Bank Indonesia (BI), peraturan Badan 

Pemeriksa Keuangan Repuhlik Indonesia (BPK RI), Peraturan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Sural IAPI dan peraluran lainnya yang berhubungan. 

1.2. Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di 3taS, maka studi kualitatif ini 

memasalahkan tentang "Bagaimana aktivitas pengendalian mutu Kantor 

Akuntan Puhlik uotuk jasa audit?" 

Sedangkan sub-sub pertanyaan yang secara tentatif akan menjadi fokus 

penelitian ini mencakup pertanyaan menyeluruh, pertanyaan terfokus dan 

konfinnasi. Pertanyaan menyeluruh terkait dengan apakah KAP telah memiliki 

Standar Pengendalian Mutu yang didokumentasikan secara resmi sebagaimana 

diwajibkan dalam SPAP dan peraturan Bapepam dan LK?, apakah standar 

pengendalian mutu terse but telah disosialisasikan atau dikomunikasikan ke 

seluruh personel yang ada di KAP?, bagaimana standar pengendalian mutu 

tersebut telah berjalan di KAP? dan bagaimana memantau pelaksanaan standar 

pengendalian mutu yang telah ditetapkan tersebut? Pertanyaan terfokus 

mencakup tentang : 

1.2.1. Aktivitas penetapan tujuan dan standar mutu independensi, penugasan 

personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan (hiring), pengembangan 

profesional, promosi (advancement), penerimaan dan keberlanjutan 

klien, dan inspeksi. 
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1.2.1.1. Bagaimana Kantor Akuntan Publik merumuskan tujuan dan 

standar mutu independensi in fact dan in appearance bagi 

akuntan, KAP, maupun orang dalarn KAP uotuk memberikan 

keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, 

seroua personel mempertahankan independensi sebagaimana 

diatur oleh Aturan Etika Profesi dan Keputusan Ketua 

Bapepam dan LK Nomor:Kep-31 O/BLl2008 tentang 

Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar 

Modal? 

1.2.1.2. Bagaimana KAP merumuskan tujuan dan standar mutu 

mengenai penugasan personel uotuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa perikatan audit akan dilaksanakan oleh staf 

profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian 

tehnis uotuk perikatan audit tersebut dengan memperhatikan 

persyaratan yang ada dalam peraturan Bapepam dan LK, 

peraturan Bl dan Peraturan BPK RI ? 

1.2.1.3. Bagaimana Kantor Akuntan Publik merumuskan tujuan dan 

standar mutu mengenal konsultasi untuk memberikan 

keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh 

informasi memadai sesuai yang di butuhkan dari orang yang 

memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan 

(judgement), dan wewenang memadai dengan memperhatikan 

peraturan Bl dan BPK R1? 
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1.2.1.4. Bagaimana KAP merumuskan tujuan dan standar mutu 

mengenai pelaksanaan dan supervisi perikatan audit uotuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan 

perikatan tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan 

oleh KAP dengan memperhatikan PMK, peraturan BI, 

peraturan BPK RI ,peraturan Bapepam dan LK ?" 

1.2.1.5-. Bagaimana KAP merumuskan tujuan dan standar mutu 

mengenai pemekerjaan (hiring) uotuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa semua orang yang di pekerjakan memiliki 

karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka 

melakukan penugasan secara kompeten? 

1.2.1.6. Bagaimana Kantor Akuntan Publik merumuskan tujuan dan 

standar mutu mengenai pengembangan profesional uotuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa personel memiliki 

pengetabuan memadai sehingga memungkinkan mereka 

memenuhi tanggung jawabnya dengan memperhatikan PMK, 

peraturan BPK RI, peraturan Bapepam dan LK, peraturan BI? 

1.2.1.7. Bagaimana KAP merumuskan tujuan dan standar mutu promosi 

(advancement) personel uotuk memberikan keyakioan 

memadai bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi 

memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat 

tanggung jawab yang lebih tinggi?" 

1.2.1.8. Bagaimana Kantor Akuntan Publik merumuskan tujuan dan 

standar mutu untuk penerimaan dan keberlanjutan klien untuk 
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meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan 

klien yang manajemennya tidak memiliki integritas dengan 

memperhatikan PMK, peraturan Bapepam dan LK, peraturan 

BI, peraturan BPK RI, surat keputusan ketua IAPI dan 

peraturan BUMN? 

1.2.1.9. Bagaimana KAP merumuskan tujuan dan standar mutu 

mengenai inspeksi uotuk memberikan keyakinan memadai 

bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain 

pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif dengan 

memperhatikan PMK, peraturan Bapepam dan LK, peraturan 

BI peraturan BPK RI dan peraturan BUMN? 

1.2.2. Aktivitas pengukuran kinerja dan membandingkan tujuan dan standar 

dengan kinerja independensi. 

1.2.2.1 Bagaimana proses untuk pengukuran dan evaluasi bahwa tujuan 

dan standar mutu independensi in fact dan in appearance bagi 

akuntan, KAP dan orang dalam KAP tercapai? 

1.2.2.2. Bagaimana proses untuk pengukuran dan evaluasi bahwa tujuan 

dan standar mutu mengenai penugasan personel tercapai? 

1.2.2.3. Bagaimana proses untuk pengukuran dan evaluasi bahwa tujuan 

dan standar mutu mengenai konsultasi tercapai? 

1.2.2.4. Bagaimana proses untuk pengukuran dan evaluasi bahwa tujuan 

dan standar mutu mengenai supervisi tercapai? 

1.2.2.5. Bagaimana proses untuk pengukuran dan evaluasi bahwa tujuan 

dan standar mutu mengenai pemekerjaan (hiring) tercapai? 
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1.2.2.6. Bagaimana proses uDtuk pengukuran dan evaluasi bahwa tujuan 

dan standar mutu mengenai pengembangan profesional 

tercapai? 

1.2.2.7. Bagaimana proses untuk pengukuran dan evaluasi bahwa tujuan 

dan standar mutu mengenai promosi (advancement) tercapai? 

1.2.2.8. Bagaimana proses uotuk pengukuran dan evaluasi bahwa tujuan 

dan standar penerimaan dan keberlanjutan klien tercapai? 

1.2.2.9. Bagaimana proses uotuk pengukuran dan evaluasi bahwa tujuan 

dan standar inspeksi tercapai? 

1.2.3. Aktivitas pengambilan tindakan atas penyimpangan tujuan dan standar 

independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan 

(hiring), pengembangan profesional, promosi (advancement), 

penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi. 

1.2.3.1". Tindakan apa yang dilakukan pimpinan KAP atas 

penyimpangan yang terjadi antara kenyataan mutu 

independensi in fact_ dan in appearance bagi akuntan, KAP 

dan orang dalam KAP dengan tuj uan dan standar? 

1.2.3.2. Tindakan apa yang dilakukan pimpinan KAP atas 

penyimpangan yang teIjadi antara kenyataan mutu mengenai 

penugasan personel dengan tujuan dan standar? 

1.2.3.3. Tindakan apa yang dilakukan pimpinan KAP atas 

penyimpangan yang terjadi antara kenyataan mutu mengenai 

konsultasi dengan tujuan dan standar? 
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1.2.3.4. Tindakan apa yang dilakukan plmpman KAP atas 

penyimpangan yang terjadi antara kenyataan mutu mengenai 

supervisi dengan tujuan dan standar? 

1.2.3.5. Tindakan apa yang dilakukan pimpinan KAP atas 

penyimpangan yang terjadi antara kenyataan mutu mengenai 

pemekerjaan (hiring) dengan tujuan dan standar? 

1.2.3.6. Tindakan apa yang dilakukan pimpinan KAP atas 

penyimpangan yang terjadi antara kenyataan mutu mengenai 

pengembangan profesional dengan tujuan dan standar? 

1.2.3.7. Tindakan apa yang dilakukan pimpinan KAP atas 

penyimpangan yang terjadi antara kenyataan mutu mengenai 

promosi (advancement) dengan tujuan dan standar? 

1.2.3.8. Tindakan apa yang dilakukan pimpinan KAP atas 

penyimpangan yang terjadi antara kenyataan mutu 

penenmaan dan keberlanjutan klien dengan tujuan dan 

standar? 

1.2.3.9. Tindakan apa yang akan dilakukan p.mplOan KAP atas 

penyimpangan yang terjadi antara kenyataan mutu inspeksi 

dengan tuj uan dan standar? 

Konfinnasi dilakukan untuk memperoieh kredibilitas penelitian, dan 

dilakukan dengan cara mengkonfirmasi temuan penelitian kepada subjek 

penelitian dengan meminta tanggapan dan membandingkan data hasil 

wawancara dengan isi data dokumen yang terkait . 
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1.3. Batasan Penelitian 

Penelitian akan membuat gambaran menyeluruh (deskriptit) tentang 

upaya pengendalian mutu yang dilakukan oleh KAP. Penelitian juga mencoba 

menggali lebih jauh mengapa suatu upaya pengendalian mutu terjadi demikian 

disuatu KAP. 'Walaupun pengendalian mutu KAP harus ditecapkan oleh setiap 

KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan reviu, dan konsultansi yang 

standamya telah ditetapkan dalam SPAP, namun dalam penelitian ini hanya 

dilakukan terhadap upaya pengendalian mutu KAP yang dilakukan terhadap 

jasa audit atas laporan keuangan historis yang dilakukan didalam suatu KAP 

(intern). Penelitian tidak mencakup jasa lain yang dapal dilakukan oleh KAP 

dan penelitian juga tidak. mencakup upaya pengendalian mutu yang dilakukan 

oleh institusi lain terhadap suatu KAP(exlern). peer review misalnya. 

Pembatasan terhadap scope penelitian ini di maksudkan karena dalam 

pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis, AP memberikan opini 

terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dan 

manajemen memiliki harapan atas mutu pekerjaan yang dilakukan AP, 

demikian juga pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar 

terhadap hasil pekerjaan AP dalam mengaudit laporan keuangan. Selain dari 

pada itu beberapa peraturan berikut ini mengharuskan dilakukannya audit atas 

laporan keuangan perusahaan yaitu : (I) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. pasal 68, dan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No 24 Tabun 1998 tentang lnformasi Keuangan Tabunan 

Perusahaan pasal 2,3 dan 4 mewajibkan untuk dilakukannya audit atas laporan 
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keuangan perusahaan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang 

dan peraturan tersebut, (2) Lampiran Keputusan 8apepam No Kep-

134/BLl2006 menyebutkan bahwa Laporan tahunan wajib memuat laporan 

keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang ditetapkan oleh lkatan Akuntan Indonesia (JAI) dan peraturan Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di hidang akuntansi serta wajib 

diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lemhaga 

Keuangan, (3) Sura! Edaran Bank Indonesia No 3/32IDPNP tahun 2001 perihal 

Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia antara lain 

menyebutkan bahwa dalarn rangka meningkatkan integritas laporan keuangan 

Bank maka Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib diaudit oleh akuntan publik 

dan untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang kemampuan dan 

kesesuaian tugasny~ akuntan publik yang mengaudit Bank harus independen. 

kompetell, profesional dan objektif serta menggunakan kemahiran profesionalnya 

seeara cennat dan seksama (due professional care), (4) Peraturan Bank Indonesia 

No 8120IPBI12006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR antara lain 

menyebutkan bahwa bagi BPR yang mempunyai total aset RpIO.OOO.OOO.ooO,OO 

(sepuluh miliar rupiah) atall lebih, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan 

dalarn Laporan Tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik 

Sistem pengendalian mutu yang di maksud di sini adalah aktivitas 

pengendalian mutu yang dilakukan oleh KAP atas pemberian jasa audit 

laporan keuangan historis. Pengendalian mutu KAP dikelompokkan sebagai 

independensi. penugasan personel, konsultasi. supervisi. pemekerjaan (hiring), 

pengembangan profesional, promosl (advancement), penenmaan dan 
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keberlanjutan klien, dan inspeksi (lAPI, 2001, SPM Seksi 200), karena itu 

maka fokus peneiitian diarahkan pada analisis aktivitas kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu KAP terse but uotuk member:ikan keyakinan memadai 

tentang kesesuaian perikatan audit atas laporan keuangan historis dengan 

SPAP, Sedangkan pengendalian yang di maksud adalab proses pengendalian 

yang meliputi : penentuan tujuan dan standar. pengukuran kinerja, 

membandingkan kinerja dengan tujuan dan standar dan tindakan yang 

dilakukan atas penyimpangan. 

Hasil kajian dan sintesis dari Moleong (2008:8-13) mengenal em 

penelitian kualitatif yang bersumber dari buku Bogdan dan Biklen (1982:27-

30) dan buku Lincoln dan Guba (1985:30-44) antara lain menyebutkan babwa 

peneiitian kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan basil interpretasi 

yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan 

sebagai sumber data. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu tergantung 

atas beberapa faktor, antara lain ukuran KAP, tingkat otonomi yang diberikan 

kepada personel dan kantor-kantor cabangnya~ sifat praktik, organisasi 

kantomya, dan pertimbangan biaya-manfaat (IAPI, SPAP, SPM Seksi 100, 

2001). Generalisasi pada penelitian kualitatif bergantung pada konteks 

(Moleong, 2008: 32), Penelitian dilakukan terhadap beberapa KAP dalam 

kondisi saat ini dan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini. sehingga 

hasil penelitian ini tidak dapat digeneresasi dan hanya relevan untuk saat ini 

dan khusus terjadi pada beberapa KAP tersebut. 
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1.4. Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seeara mendalam (in 

depth) dan menyeluruh tentang aktivitas p~ngendalian mutu KAP yang terjadi 

dibeberapa KAP di Surabaya. Gambaran pengendalian mutu KAP ini 

diharapkan bisa menjawab keraguan pengguna jasa audit atas mutu audit yang 

adadi KAP. 

1.5. Manraat Penelitiao. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat~ yaitu : (1) 

sebagai bahan masukan bagi KAP dalam melakukan evaluasi diri atas praktik 

pengendalian mutu yang telab dilakukan, (2) mengingat penelitian ini 

berkaitan dengan pelaksanaan standar profesional (standar pengendalian mutu) 

mak.a, bagj organisasi profesi akuntan, hasil penelitian ini diharapkan 

merupakan masukan untuk penyempurnaan standar professional akuntan 

puhlik dikemudian hari, (3) perumusan standar profesional tentang aktivitas 

pengendalian mutu KAP dapat lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi KAP di lapangan, (4) bagi para pembaca tesis ini, 

terutama yang berprofesi sebagai AP atau yang bekerja pada KAP, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk melakukan 

pengkinian atas pedoman sistem pengendalian mutu KAP yang telah 

dimilikinya, (5) bagi ilmu auditing, dari temuan-temuan lapangan dapat 

dikembangkan hipotesis-hipotesis, khususnya tentang aktivitas pengendalian 

mutu KAP yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan demikian 
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auditing, baik sebagai kajian teoritis maupun kajian praktis, dapat lebih 

diperkaya. 
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RERANGKA KONSEPTUAL DAN PROPOSISI 

Berikut akan diuraikan dua konsep yang mendasari aktivitas 

pengendalian mutu kantor akuntan puhlik. Pertama adalah konsep tentang 

"pengendalian" sebagai suatu proses memantau dan yang kedua adalah konsep 

tentang "'mutu kantor akuntan publik" sebagai objek dari pengendalian yang 

akan dilakukan. T ahapan dalam proses pemanlauan lersebul adalah : (l) 

aktivitas penetapan tujuan dan standar mutu indepe:ndensi, penugasan personel, 

konsultasi, supervisi, pemekerjaan (hiring), pengembangan profesional, 

promosi (advancement), penerimaan dan keberlanjutan klien, inspeksi, (2) 

aktivitas pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja dengan tujuan dan 

slandar (3) aklivitas pengarnbilan lindakan alas penyimpangan lerhadap lujuan 

dan standar. 

Penjelasan rinei tentang konsep pengendalian mutu di kantor akuntan 

publikadalah sebagai berikul : 

2.1 Pengendalian 

Pengendalian (controlling) didefinisikan sebagai suatu proses memantau 

kinerja dan mengambil tindakan untuk meyakinkan bahwa suatu hasil tercapai 

(Schermerhorn, 2002). Pengendalian merupakan suatu aktivilas yang berupa 

"proses memantau" dan objek yang dipantau yaitu "kinerja". Hasil pemantauan 

digunakan untuk melakukan tindakan korektif agar hasil yang diharapkan 

tercapai. 

22 
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Statement on Quality Control Standars (SQCS) No2: System of Quality 

Control For a CPA Firm's Accounting and Auditing Practice mendefinisikan 

sistem pengendalian mutu adalah proses yang dilakukan dalam KAP uotuk 

memberikan jaminan yang memadai kepada KAP bahwa personel dalarn KAP 

tersebut tehili menjalankan standar profesional dan standar mutu yang berlaku 

dalam KAP terse hut. 

Sebagai suatu proses, pengenda1ian memiliki empat langkah yaitu : (1) 

penetapan tujuan dan standar, (2) mengukur kinerja aktual, (3) 

membandingkan hasil pengukuran dengan tujuan dan standar, (4) mengambil 

tindakan korektif yang dipandang perlu atas penyimpangan dari tujuan dan 

standar. (Schennerhom, 2002). Penetapan tujuan dan standar ini diwujudkan 

dalam hentuk penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. 

Kebijakan berkaitan dengan tujuan dan sasaran sedangkan prosedur adalah 

langkah-langkah yang akan diarnbil untuk melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan. Tujuan dan standar yang ditetapkan ini meliputi standar 

pengendalian mutu KAP sebagaimana diatur dalam SP AP dan peraturan 

lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian mutu terutama untuk 

pelaksanaafl; perikatan audit. Dalam mengukur kinerja aktual harus dilakukan 

dengan akurat. Pengukuran harus dilakukan berdasarkan apa -yang sebenarnya 

terjadi. Dalam proses membandingkan pedu diidentifikasikan dua hal yaitu : 

(1) membandingkan antara pedoman sistem pengendalian mutu KAP yang 

telah ditetapkan oleh KAP dengan tujuan dan standar pengendalian mutu yang 

ditetapkan (proposisi). (2) membandingkan antara tujuan dan standar yang 

telah ditetapkan dengan pelaksanaan pengendalian mutu yang ada pada KAP 
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yang menjadi subjek penelitian. Langkah berikutnya adalah mengambil 

tindakan korektif yang di perlukan apabila terjadi penyimpangan, yaitu : (I) 

penyimpangan atas pedoman sistem pengendalian mutu KAP yang -telah 

dilelapkan oleh KAP dengan tujuan dan slandar mulu yang diletapkan, (2) 

penyimpangan yang ditemui atas pelaksanaan sistem pengendalian mutu KAP 

dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Pengertian penyimpangan 

menurul Kamus Besar Indonesia (hal 942) adalah proses, cara, perhuatan 

menyimpang atau menyimpangkan atau sikap, tindak diluar ukuran (kaidah) yang 

berlaku, Sedangkan Sudirman (2000) menyatakan bahwa penyimpangan adalah 

ketidaktaatan kepada aluran yang berlaku, Pengertian penyimpangan Standar 

Profesi adalah ketidaktaatan kepada aluran alau standar yang dikeluarkan oleh 

IAPI dan aturan lainnya yang berlaku. Dari pengertian diatas auditor dan / atau 

KAP dikatakan menyimpang apabila dalam melaksanakan perikatan tidak sesUBi 

dengan standar dan peraturan lainnya yang berlaku. 

Pengendalian sedikitnya memiliki tiga tipe utama yaitu : feed/orward 

controls, Concurrent controls dan feedback controls. (Schermerhorn, 2002). 

Feed/orward controls berguna untuk menjamin bahwa arab yang benar telah 

ditetapkan dan input sumber daya yang tepat telah tersedia. Concurrent 

controls berguna untuk menjamin bahwa aktivitas yang benar telab dilakukan. 

Feedback controls berguna untuk menjamin bahwa hasil yang dicapai telab 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

Pengendalian hisa dilakukan dengan memberikan motivasi kepada 

individu atau kelompok secara mandiri disiplin mematuhi ketentuan yang ada. 
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Pengendalian juga bisa dilakukan dengan melakukan superVlSI atau 

menggunakan sistem administrasi formal. 

Standar Pengendalian Mutu Seksi 200 memberikan pedoman dalam 

perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang mencakup mutu 

independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan (hiring), 

pengerilbangan profesional, promosi (advancement), penerimaan dan 

keberlanjutan klien, dan inspeksi. Istilah kebijakan berkaitan dengan tujuan 

dan sasaran KAP untuk menjadikan unsur pengendalian mutu itu efektif. 

Istilah prosedur berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil untuk 

melaksanakan kebijakan yang telab ditetapkan (lAPI, SPAP, SPM Seksi 

200,2001) 

SQCS No2 : System of Quality Control For a CPA Firm's Accounting 

and Auditing Practice mengidentifikasikan sembilan unsur pengendalian mutu 

menjadi lima unsur pengendalian mutu yang mencakup: (1) Independensi, 

lntegritas dan Objektivitas, (2) Manajemen personalia terdiri dari empat unsur 

yaitu pemekerjaan (hiring), promosi (advancement), penugasan personel dan 

pengembangan profesional, (3) Penerimaan dan keberlanjutan klien, (4) 

Kinerja perikatan, (5) Pengawasan. 

2.2 Kantor Akuotan Publik 

KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri 

sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Akuntan 

puhlik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri untuk 

memberikan jasa sebagaimana diatur dalam PMK ini. Bidang jasa AP dan 
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KAP adalah atestasi, yang meliputi: jasa audit umum atas laporan keuangan; 

jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif; jasa pemeriksaan atas 

pelaporan infonnasi keuangan proforma; jasa reviu atas iaporan keuangan; 

dan jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Selain jasa -

jasa tersebut, AP dan KAP dapat memherikan jasa audit lainnya dan jasa yang 

berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan 

konsultansi sesuai dengan kompetensi akuntan puhlik dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Akuntan adalah seseorang yang berhak 

menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai -dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku (Menteri Keuangan,Peraturan Menteri Keuangan No 

171PMK.011 2008. 2008). Dalam menjalankan usahanya KAP dapat 

bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) dan Organisasi 

Audit Asing (OAA). KAPA adalah hadan usaha jasa profesi di luar negeri 

yang memiliki izin dari otoritas di negara yang bersangkutan untuk melakukan 

kegiatan usaha paling sedikit di bidang audit umum atas laporan keuangan. 

OAA adalah organisasi di luar negeri, yang didirikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri 

dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha paling sedikit di 

bidang audit umum atas laporan keuangan (Menteri Keuangan,Peraturan 

Menteri Keuangan No 17/PMK.OIl2008. 2008). 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bidang jasa AP dan KAP adalah 

atestasi. Atestasi adalah suatu pemyataan pendapat atau pertimbangan 

seseorang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas 

sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan 
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(Menteri Keuangan,Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.Oll 2008, 

2008). Salah satu jenis atestasi adalah jasa audit umum atas laporan keuangan 

historis, merupakan bentuk jasa atestasi yang mana si auditor menerbitkan 

iaporan tertulis berisi pendapat atau opininya mengenai apakah laporan 

keuangan historis tersebut telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi 

yang herlaku secara umum (Arens, 2003). 

2.3 Mutu Kantor Akuntan Publik 

Sistem pengendalian mutu KAP mencakup struktur organisasi, kehijakan 

dan prosedur yang ditetapkan KAP uotuk memberikan keyakinan memadai 

tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP (IAPI, SPAP, SPM 

seksi 100, 2001). SPAP adalab panduan teknis yang wajib dipatubi oleh 

akuntan puhlik dalam memberikan jasanya (Menteri Keuangan,Peraturan 

Menteri Keuangan No 171PMK.01i 2008, 2008). Standar auditing yang 

ditetapkan IAPI berkaitan dengan pelaksanaan penugasan audit secara 

individual; standar pengendalian mutu berkaitan dengan pelaksanaan praktik 

audit kantor akuntan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu standar 

auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pengendalian mutu berhubungan 

satu sarna lain, dan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang di 

terapkan oleh KAP berpengaruh terhadap pelaksanaan penugasan audit secara 

individual dan pelaksanaan praktik audit KAP secara keseluruhan (lAPI, 

SPAP, SA Seksi 161, 2001). Antara penerapan Pernyataan Standar Audit 

(PSA) dengan Standar Pengendalian Mutu (SPM) memiliki hubungan positif, 

hal ini disebabkan standar auditing berkaitan terhadap pelaksanaan individu, 

sedangkan pengendalian mutu berkaitan dengan pelaksanaan praktik audit 
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KAP seeara keseluruhan (Agoes, 2003). Setiap sistem pengendalian mutu 

memiliki keterbatasan bawaan yang dapat berpengaruh terhadap 

efektivitasnya. Perbedaan kinerja antar staf dan pemahaman persyaratan 

profesional, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur pengendalian mutu KAP, yang kemudian mempengaruhi efektivitas 

sistem tersebut (IAPl, SPAP,SPM Seksi 100,2001). Sistem pengendalian mutu 

KAP harus dapat memberikan keyakinan memadai bahwa bagian dari 

perikatan suatu KAP yang dilaksanakan oleh kantor cabang, kantor afiliasi 

.tau kantor koresponden telah dilaksanakan sesu.i dengan SPAP (IAPl, SPAP, 

SPM Seksi 100,2001). 

Setiap KAP wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan 

unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan implementasi 

seeara efektif sistem tersebut. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif 

dan harns dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat 

praktik KAP. Unsur-unsur pengendalian mutu meliputi, (1) Independensi, 

yang memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap lapis organisasi, 

semua staf profesional mempertahankan independensi sebagaimana diatur 

dalam Aturan Etika InstitutAkuntan Publik; (2) Penugasan personel, yang 

memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh 

staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian telrnis untuk 

penugasan tersebut. Dalam proses penugasan personel, sifat dan lingkup 

supervisi harus dipertimbangkan. Umumnya, apabila personel yang ditugaskan 

semakin cakap dan berpengalaman, maka supervisi secara langsung terhadap 

personel tersebut, semakin tidak di perlukan; (3) Konsultasi, yang memberikan 
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keyakinan memadai bahwa personei akan memperoleh infonnasi yang 

memadai sesuai yang di butuhkan dari orang yang memiliki tingkat 

pengetahuan, kornpetensi, pertimbangan (Judgement) yang memadai. Sifat 

konsultasi akan tergantung atas beberapa faktor, antara lain ukuran KAP dan 

tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf 

pelaksana perikatan; (4) Supervisi, yang membenkan keyakinan memadai 

bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh 

KAP. Lingkup supervisi dan reviu yang sesuai pada suatu kondisi tertentll, 

tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf 

petaksana perikatan, dan iingkup konsultasi yang tersedia dan yang telab 

digunakan; (5) Pemekerjaan (Hiring), yang memberikan keyakinan mem.dai 

babwa seroua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat sehingga 

memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. Akhimya, mutu 

pekerjaan KAP tergantung kepada integritas, kompetensi dan motivasi 

personel yang melaksanakan dan melakukan supervisi atas pekerjaan. Oleh 

karena itu, program pemekerjaan KAP menjadi salah satu unsur penentu untuk 

mempertahankan mutu pekerjaan KAP; (6) Pengembangan profesional, yang 

memberikan keyakinan memadai bahwa personel memiliki pengetahuan 

memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. 

Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi 

KAP untuk memberikan kepada personelnya pengetahuan memadai untuk 

memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP; 

(7) Promosi (Advancement), yang memberikan keyakinan memadai bahwa 

semua personel terseleksi untuk promosi memil iki kualifikasi seperti yang 
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disyaratkan untuk lapis tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi 

personel akan herakibat terhadap mutu pekerjaan KAP. Kualifikasi personel 

terseleksi untuk promosi harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, karakter, 

inteiegensi, pertimbangan Oudgemenl), dan motivasi; (8) Penerimaan dan 

Keberlanjutan kHen. memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dari 

kHen akan diterima atau dilanjutkan unluk meminimumkan hubungan dengan 

klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Dengan berdasarkan pada 

prinsip pertimbangan hati-hati (prudence), KAP disarankan selektif dalam 

menentukan hubungan profesionalnya; (9) Inspeksi, yang memberikan 

keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur 

pengendalian mutu, seperti tersehut pada butir '1 sampai dengan butir 8, telah 

diterapkan secara efektif. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan dilaksanakan 

oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan manajemen KAP. lenis 

prosedur inspeksi yang akan digunakan tergantung kepada pengendalian yang 

ditetapkan oleh KAP dan penetapan tanggung jawab di KAP untuk 

melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya (IAPI, SP AP, 

SPM Seksi 100, 200 I). 

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga 

Keuangan Nomor Kep-41/BLl2008 tentang Pendaflaran Akuntan yang 

Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, angka 2 hurufl butir 3, menyebutkan : " 

memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar 

yang berlaku dalam KAP yang bersangkutan yang antara lain memuat : a) 

pedoman penerimaan dan penolakan klien; b) kepastian mutu dan kebijakan 

etika; c) pedoman manajemen risiko; d) pengendalian mutu penugasan; e) 
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pedoman independensi akuntan dan kantor akuntan publik (KAP); f) pedoman 

audit dan non audit; dan g) pedoman penelaahan mutu". 

2.4 Aktivitas Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik 

Proses pengenda1ian yang di maksud meliputi penentuan tujuan dan 

standar, pengukuran aktivitas, membandingkan antara hasil pengukuran 

dengan tujuan dan standar dan pengambilan tindakan atas penyimpangan. 

Sebagai objek pengendalian adalah mutu KAP yang meliputi unSUf-unsur 

independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan (hiring) 

, pengembangan profesionai, promosi (advancement), penerimaan dan 

keberlanjutan klien, dan inspeksi. Kuatnya pengendalian mutu, prosedur reviu, 

disiplin penerapan audit program dan pemahaman auditor terhadap prosedur 

dan penalty akan menurunkan perilaku yang menyebabkan rendabnya mutu 

audit (Malone, 1996). Jika sistem pengendalian mutu KAP diterapkan dengan 

baik, maka perencanaan audit akan lebih efektif sehingga hasil yang dicapai 

akan lebih baik. di mana hal ini akan menunjang bagi tahap proses audit 

selanjutnya (Liliawati, 2006) 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat di rumuskan 36 proposisi (P J -

P36) untuk memberikan suatu gambaran menyeluruh tentang aktivitas 

pengendalian mutu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Proposisi 

tersebut tampak dalam matrik sebagai berikut : 
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Tabel2.1 

Matrik Proposisi Aktivitas Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik 

Aktivitas 
Aktivitas 

Penetapan Aktivitas 
Membandingk 

Aktivitas 
No Pengendalian Mutu Tujuan Pengukuran 

an Tujuan dan 
Pengambilan Standar 

dan Kinelja 
dengan Tindakan 

Standar Kineria 

I Independensi PI PIO PI9 P28 

2 Penugasan Personei P2 PII P20 P29 

3 Konsultasi P3 PI2 P21 P30 

4 Supervisi P4 PI3 P22 P31 

5 Pemekerjaan P5 PI4 P23 P32 

6 
Pengembangan P6 PIS P24 P33 
Profesional 

7 Promosi P7 PI6 P25 P34 

8 
Penerirnaan dan P8 PI7 P26 P35 
Keberlanjutan Klien 

9 Inspeksi P9 PI8 P27 P36 

2.4.1. Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standar (PI - P9) 

Pl. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adaoya SUBtn Standar 

Independensi 

Standar umum kedua berbunyi "Do/am semua hal yang berhubungan 

dengan perikatan, independensi da/am sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor." Standar audit mengharuskan auditor bersikap independen, artinya 

tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk 

kepentingan umum (lAP I, SPAP, SA seksi 220, 2001). Untuk menjadi 

independen, auditor hams secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain 

sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap 
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kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itll 

manajemen perusahaan atall pemilik perusahaan. Anggapan masyarakat 

terhadap independensi auditor ditekankan karena independensi secara intrinsik 

merupakan masalah mutu pribadi, hukan merupakan suatu aturan yang di 

rumuskan untuk dapat diuji secara objektif. Sepanjang persepsi independensi 

ini dimasukkan ke dalam Aturan Etika, hal ini akan mengikat auditor 

independen -menurut ketentuan profesi. Sikap mental independen terse but 

hams meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in 

appearance) (lAPl, Aturan Etika Institut Akuntan PubHk, 2001). Independensi 

dalam audit berartj mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam 

melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. 

Independen in fact hadir saat auditor benar-benar mempertahankan perilaku 

yang tidak bias di sepanjang audit (Arens, 2003). Independensi in fact 

menunjuk pada mutu pribadi auditor. Mutu pribadi auditor yang baik akan 

menentukan dalam menghadapi situasi konflik dengan kHen. Aspek 

personalitas (locus of control & komitmen profesi) yang berinteraksi dengan 

kesadaran etis (cognitive style) akan berpengarub terhadap respon auditor 

dalam menghadapi situasi konflik audit (Muawanah, 2001). Konflik audit yang 

di maksud adalah suatu keadaan di mana auditor dan klien tidak sepakat dalam 

satu atau beberapa aspek fungsi atestasi. Mutu pribadi auditor yang -baik juga 

akan menentukan kinerjanya di organisasi. Perilaku individu auditor yang 

buruk (dysfunctional behavior) akan menentukan kinerjanya dalam organisasi. 

(Donnelly, et. ai, 2003). 
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Independensi In Appearance merupakan basil interpretasi pihak yang 

mendasarkan keputusan pada pendapat auditor terhadap independensi auditor. 

Kondisi yang menyebabkan pihak lain meragukan independensi auditor antara 

lain : auditor secara iangsung atall tidak memiliki sabaro klien, auditor 

memiliki hubungan hutang piutang dengan kHen, auditor merangkap sebagai 

manajemen kHen, auditor memiliki masalah hukum dengan klien, auditor 

memberikan jasa pembukuan atall lainnya kepada klien, auditor merangkap 

sebagai internal auditor kHen (Arens, 2003). Pemisahan personel audit dari 

personel yang melakukan consulting service akan meningkatkan independensi 

auditor yang dirasakan oleh pemakai laporan. Beberapa bukti penelitian 

menyatakan bahwa pemakai laporan percaya jumlah consulting service yang 

besar akan menurunkan independensi auditor. (AAA financial Accounting 

Standard Committee 2000). 

Bapepam juga dapat menetapkan persyaratan independensi bagi auditor 

yang melaporkan tentang infonnasi keuangan yang diserahkan kepada badan 

tersebut, yang mungkin berbeda dengan yang ditentukan oleb lAPI (lAPl, 

SPAP, SA Seksi 220, 200 I). Adapun Bapepam meng.tur babwa, akuntan tidak 

independen apabila selama peri ode audit dan selama periode penugasan 

profesionalnya. Akuntan, KAP maupun orang dalam KAP : (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 
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kepada klien dengan clasar fee kontinjen atall komisi. Peri ode audit adalah 

periode yang mencakup periode laporan keuangan yang diaudit atall yang di

reviu dan peri ode penugasan professional adalah peri ode penugasan uotuk 

mengaudit tau me-reviu laporan keuangan klien atau uotuk menyiapkan 

Iaporan kepada Bapepam. Orang dalam KAP adalab : (I) orang yang termasuk 

dalam tim penugasan audit yaitu semua rekan. pimpinan, dan karyawan 

professional yang berpartisipasi dalam audit:, reviu atall penugasan atestasi dari 

klien. termasuk mereka yang melakukan penelaahan lanjutan atau yang 

bertindak sebagai rekan ke dua selama periode audit atau penugasan atestasi 

tentang isu-isu teknis atau industri khusus, transaksi atall kejadian penting; (2) 

Orang yang termasuk dalam rantai pelaksana/perintah yailu semua orang yang 

mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung 

terhadap audit. mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompetensi bagi 

rekan dalam penugasan audit; atau menyediakan pengendalian mutu atan 

pengawasan lain atas audit; atau (3) Setiap rekan lainnya, pimpinan atau 

karyawan professional lainnya dari KAP yang telah memberikan jasa-jasa non 

audit kepada klien. Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk 

pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada 

temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau 

hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh 

pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan. jika dasar 

penetapan adalah penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur (Bapepam, 

Peraturan no VIII. A. 2., Keputusan Ketua Bapepam No Kep-3IO/BLl2008, 

2008). Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk 
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lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klienlpihak lain untuk 

memperoieh perikatan dari klienlpihak lain. Anggota KAP tidak 

diperkenankan untuk memberikan Imenerima komisi apabila 

pemberianlpenerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi (IAPI, 

Aturan Etika lnstitut Akuntan Publik, 2001) 

Surat Edaran Bank Indonesia No 3/32/DPNP perihal Hubungan antara 

Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia, angka 1l,2g , bahwa AP yang 

melakukan audit Bank disyaratkan bersikap independen dan profesional dalam 

penugasan audit. 

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur independensi untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, semua 

personel mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh Aturan Etika 

lnstitut Akuntan Publik (IAPI, SPAP,SPM Seksi 200, 2001). Aturan 

independensi tersebut tennasuk peraturan Bapepam tentang independensi. 

KAP harus mempertimbangkan perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan, 

sejauh tujuan terse but dapat diterapkan dalam praktiknya Perumusan 

kebijakan untuk mencapai tujuan independensi tersebut meliputi : (I) 

Wajibkan semua personel, pada setiap tingkat organisasi mematuhi ketentuan 

independensi sebagaimana diatur oleh IAPI dan aturan 8apepam serta aturan 

lainnya tentang independensi bagi AP, KAP maupun orang dalam KAP. Untuk 

dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka 

disusun suatu rancangan prosedur. walaupun prosedur yang ditetapkan oleh 

KAP tidak harns mencakup semua atau juga tidak harns dibatasi hanya pada 

contoh berikut ini : (a) Tugasi satu atau lebih personel dengan tingkat 
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wewenang yang memadai untuk memberikan panduan dan untuk 

menyelesaikan berbagai pertanyaan mengenai masalah independensi yang 

meliputi identifikasikan kondisi yang di dalamnya dokumentasi atas 

penyelesaian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan independensi perlu 

dilakukan dan Wajibkan untuk mengadakan konsultasi dengan sumber atao 

pihak yang berwenang apabila memang di perlukan, (2) Komunikasikan 

kebijakan dan prosedur mengenai independensi kepada personei pada semua 

tingkat organisasi. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang 

mengikuti setiap tujuan maka disusun suatu rancangan prosedur : (a) 

Informasikan kebijakan dan prosedur independensi KAP kepada personei dan 

beritahu mereka bahwa mereka diharapkan memaharni kebijakan dan prosedur 

tersehut, (b) Tekankan sikap mental independen dalam program pelatihan, dan 

dalam supervisi dan reviu perikatan, (c) Beritahu personel secara rutin 

mengenai entitas yang harus diberlakukan kebijakan independensi yang 

meliputi : siapkan dan pertahankan, untuk keperluan independensi, suatu daftar 

klien KAP dan entitas lain (perusahaan afiliasi, perusahaan induk, perusahaan 

asosiasi klien, dan lain-lain) yang harus diberlakukan kebijakan independensi, 

sediakan daftar tersebut bagi personel (tennasuk personel baru KAP) yang 

membutuhkannya untuk menentukan independensi mereka, tetapkan prosedur 

untuk memberitahu personel mengenai perubahan daftar tersebut, (d) 

Selenggarakan perpustakaan atau sediakan fasilitas lain yang menyimpan 

literatur profesional, literatur terbitan badan pengatur atau literatur terbitan 

KAP yang berhubungan dengan masalah independensi, (3) Pada waktu 

berperan sebagai auditor utama, konfinnasikan independensi KAP lain yang 
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mengadakan perikatan uotuk melaksanakan bagian daTi suatu kontrak 

perikatan. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap 

tujuan maka disusun suatu rancangan prosedur : (a) Informasikan kepada 

personel mengenai bentuk dan isi representasi tentang independensi, yang 

harns diperoieh dari KAP yang -mengadakan perikatan uotuk melaksanakan 

bagian dari perikatan tertentu, (b) Beritahu personel mengenai frekuensi 

pemerolehan representasi dari KAP afiliasi atau asosiasi untuk perikatan 

beruiang, (4) Lakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur mengenai independensi. Untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disustul suatu rancangan 

prosedur : (a) Dapatkan representasi tertulis dari personel secara periodik, 

umumnya sekaH dalam setahun, yang menyatakan bahwa: mereka memahami 

kebijakan dan prosedur independensi KAP, untuk periode tertentu mereka 

tidak memiliki dan melakukan investasi yang tidak diizinkan menurut 

ketentuan independensi, mereka tidak melakukan hubungan dan transaksi yang 

tidak diizinkan berdasarkan kebijakan KAP, (b) Bebankan tanggung jawab 

kepada satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai, 

untuk menyelesaikan berbagai pengecualian dari ketentuan independensi, (c) 

Bebankan tanggung jawab kepada satu atau lebih personel dengan tingkat 

wewenang yang memadai. untuk memperoleh representasi dan me-reviu 

kelengkapan arsip kepatuhan terhadap ketentuan independensi, (d) Lakukan 

reviu 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. 
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Berdasarkan uraian tersebut di alas maka tujuan dan standar pengendalian 

mutu yang bisa ditetapkan uotuk menjamin adaoya independensi dalam fakta 

(in fact) dan dalam penampilan (in appearance) adalah dengan : 

1. Menetapkan standar mutu pribadi personel auditor yang memiliki karakter 

tidak mudah dipengaruhi. tidak memihak dan seeara intelektual jujur. 

Standar ini dapat di rurnuskan dalam suatu pertanyaan atall desain kasus 

tentang sikap mental independen in facl yang harus di pecahkan oleh setiap 

calon personal auditor. Dengan modifikasi pertanyaan atau kasus. hal sarna 

bisa juga diterapkan untuk personei auditor yang ada disetiap jenjangnya. 

2. Mewajibkan semua personel, pada seliap lingkal organisasi memaluhi 

ketentuan independensi sebagaimana diatur oleh lAP} antara lain : (I) 

larangan memiliki sabam klien baik secara langsung atau tidak., (2) 

larangan memiliki hubungan hutang piutang dengan klien, (3) larangan 

rnerangkap sebagai rnanajemen klien. (4) rnenjamin bahwa personel auditor 

rnaupun Kantor Akuntan Publik tidak merniliki rnasalah hukum dengan 

klien, (5) larangan merangkap sebagai internal auditor klien. Menetapkan 

sanksi bagi personel yang melanggar ketentuan independensi. 

3. Untuk Akuntan yang rnernberikan jasa audit di pasar modal, maka wajib 

mematuhi independensi yang diputuskan oleh Ketua Bapepam, yaitu bahwa 

Akuntan, Kantor Akuntan Publik maupun Orang Dalam Kantor Akuntan 

Publik tidak independen apabila: (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, 
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karyawan kunci klien atau pemegang saharn klien, (4) memberikan jasa

jasa non audit terteotu kepada klien atau (5) memberikan jasa atau produk 

kepada klien dengan dasar fee kontinjen atao komisi. Setelah memahami 

ketentuan tersehut maka disirnpulkan bahwa Akuntan. Kantor Akuntan 

Publik maupun Orang Dalam Kantor Akuntan Publik independen atau 

dependen terhadap perikatan tersebut. Apabila independen maka dibuat 

suatu pemyataan yang ditandatangani oleh masing-masing personel yang 

terlibat dalam perikatan tersebut dan pimpinan KAP yang bersangkutan 

atau personel yang berwenang yang di tunjuk. 

4. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur independensi yang dapat 

dilakukan pada saat pelaksanaan program peJatihan star, pada saat akan 

melaksanakan perikatan dengan menginfonnasikan daftar klien kepada 

personel sebagai dasar untuk. menentukan independensi mereka. Setelah 

personel paham maka dibuat pemyataan independensi yang ditandatangani 

oleh masing-masing personel-yang menangani perikatan tersebut. 

5. Melakukan pemisahan antara personel audit dari personel yang melakukan 

consulting service 

6. Pada waktu berperan sebagai auditor utama, mengkonfinnasikan 

independensi KAP lain yang melaksanakan bagian dari suatu kontrak 

perikatan. 

7. Memiliki satu perpustakaan atau fasilitas lain yang menyimpan literatur 

professional, literatur terbitan badan pengatur atau terbitan KAP yang 

berhubungan dengan independensi. 
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8. Secara periodik melakukan reviu, hila ada piutang dari KAP terhadap klien 

uotuk memastikan apakah jumlah yang belum dilunasi bersifat seperti 

pinjaman oteh karena dapat mengurangi independensi KAP. 

9. Menunjuk satu atau lebih staf dengan wewenang yang memadai. untuk 

melakukan pernantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur 

independensi yang telah ditetapkan KAP dan me-reviu kelengkapan arsip 

kepatuhan terhadap ketentuan independensi. Pemantauan ini juga meliputi 

apakah pedoman mutu KAP yang telah ditetapkan masih sesuai dengan 

kondisi yang ada dan peraturan yang berlaku. 

P2. Aktivitas pengendalian Dlutu meDlerlukan adsoya suatu peoetapan 

Standar Penugasan Personel. 

Perencanaan audit awal me1ibatkan empat hal. Pertama, auditor harns 

memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan 

pelayanan untuk klien yang telah ada sekarang. Kedua, auditor harus 

mengidentifikasikan mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. 

Ketiga, auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara-cara penugasan 

untuk menghindaci kesalah pahaman. Keempat, staf untuk penugasan itu 

dipilih. termasuk bila di butuhkannya spesialis audit (Arens, 2003). 

Menempatkan staf ke penugasan tertentu sangatlah penting untuk memenuhi 

standar profesional akuntan puhlik serta untuk mempromosikan efisiensi audit. 

Standar umum pertama berbunyi "Audit harns dilaksanakan oleh seorang atall 

lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor" 

(lAP!, SPAP, SA Seksi 201, 2001). Pencapaian keahlian personel dalam 
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bidang akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang 

diperluas melalui pengaiaman dalam praktik audit sehingga personei akan 

memiliki kompetensi dalam melaksanakan audit. Kompetensi dan 

independensi auditor secara simultan maupun parsiai berpengaruh terhadap 

kualitas audit (Elfarini, 2007). Pengalaman yang diperoieh auditor dari 

lamanya beketja sebagai auditor, banyaknya tugas pemeriksaan, banyaknya 

jenis perusahaan yang telah diaudit mempunyai pengaruh positif terhadap 

keahlian auditor dalam bidang audit ( Tyas Asih, 2006). Pengalaman akan 

berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis-jenis 

kekeliruan yang berbeda yang diketahuinya. (Noviyani, 2002). Pengalaman 

tentang· industri akan meningkatkan kemampuan menduga adanya kekeliruan 

pada saat melakukan prosedur analitis (Wright, 1997). Pengalaman khusus 

tentang kesalahan meningkatkan kemungkinan auditor memberikan penjelasan 

yang benar dalam suatu prosedur analitis (Ed O'Donnell, 2002). Untuk 

memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani 

pelatihan teknis yang cukup (IAPI, SPAP, SA Seksi 201, 2001). Pendidikan 

dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan 

berkelanjutan. Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap perhatian auditor terhadap kekeliruan yang 

terjadi (Noviyani, 2002). Pelatihan dan pendidikan lanjutan mempengaruhi 

pertimbangan audit. 

Bila audit atas seorang klien rnembutuhkan pengetahuan khusus, 

mungkin perlu berkonsultasi dengan seorang spesialis. Pengertian spesialis 

adalah orang (atau perusahaan) yang memiliki keterampilan atau pengetahuan 
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khusus dalam bidang tertentu selain akuntansi dan auditing (IAPI. SPAP, SA 

Seksi 336, 2001). 

Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar modal wajib terlebih dabulu 

terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 

dalam peraturan Kep-41/BLl2008 tentang Pendaftaran Akuntan yang 

Melakukan Kegiatan di Pasar Modal yang antara lain disebutkan bahwa wajib 

memiliki keahlian di Pasar Modal . 

Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik (par/ner in charge) yang 

melakukan audit Bank wajib terdaftar di Bank Indonesia dengan memenuhi 

persyaratan sebagaimana ditetapkan dalarn Surat Edaran No 3/32/DPNP/2001 

tentang Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia yang 

antara lain disebutkan bahwa memiliki pengalaman dan kompetensi audit di 

bidang perbankan. 

Keputusan BPK RI No: 1 0IKll-XIII.21712008 tentang Persyaratan AP dan 

KAP yang Melakukan Pemeriksaan keuangan Negara antara lain mengatur 

beberapa hal sebagai berikut: (I) BPK dapat menunjuk AP untuk meIakukan 

pemeriksaan keuangan negara yang bekeIja untuk dan alas nama BPK, AP 

tersebut adalah yang bekeIja dalarn KAP dan KAP tersebut wajib terdaftar di BPK 

sebagaimana diatur dalarn peraturan ini, (2) Pibak lain selain BPK dapat 

menunjuk AP guna melakukan pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang·undangan. (3) AP harus memenuhi persyaratan 

memiliki posisi sebagai penanggungjawab pemeriksaan atau rekan (partner) dan 

pemeriksa tetap pada KAP, memberitahukan kepada BPK apabila dalarn 

melakukan pemeriksaan keuangan negara menemukan penyimpangan dan 
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pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. memenuhi 

Standar Pemeriksaan, Kode Erik Profesi dan/atau Kode Etik yang ditetapkan BPK 

dan mengikuti program pendidikan yang terkait dengan pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara, (4) AP yang di tugaskan memeriksa 

perusabaan di bidang perbankan danlatau perusabaan yang go public wajib 

terdaftar di BI atau Bapepam atau lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-uodangan yang berlaku. Peratunm BPK RI No: I tabun 2008 

tentang Penggunaan Pemeriksa danlatau T enaga AhIi dari luar BPK antara lain 

menyebutkan babwa jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh AP yang di tunjuk 

oleh pihak selain BPK adalab pemeriksaan keuangan. 

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

mengenai penugasan personel uotuk memberikan keyakinan memadai bahwa 

perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat 

pelatihan dan keablian teknis untuk perikatan tersebut (lAPI, SPAP, SPM 

Seksi 200, 2001). KAP harns mempertimbangkan perumusan kebijakan untuk 

mencapai tujuan, sejauh tujuan tersehut dapat diterapkan dalam praktiknya 

Perumusan kebijakan uotuk mencapai tujuan tersehut meliputi : (I) Jelaskan 

pendekatan yang digunakan oleh KAP dalam penugasan personel, tennasuk 

perencanaan kebutuhan untuk KAP seeara keseluruhan dan untuk masing

masing kantor cabangnya, dan ukuran yang diterapkan untuk mencapai 

keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan, dan pemanfaatan 

personel dalam pelaksanaan perikatan. Untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun suatu raneangan 

prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak barns meneakup 
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semua atau juga tidak harus dibatasi hanya pada contoh berikut ini : (a) 

Rencanakan kebutuhan personei KAP seeara keseluruhan dan untuk masing

masing kantor, (b) Identifikasi kebutuhan personel untuk perikatan tertentu 

secara rutin, (c) Siapkan anggaran jurnlah waktu pelaksanaan (time budget) 

perikatan untuk penentuan kebutuhan personel dan penjadwalan pekerjaan 

Japangan, (d) Pertimbangkan faktor-faktor herikut ini untuk mencapai 

keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan. dan pemanfaatan 

personel dalam pelaksanaan perikatan: Ukuran dan kompleksitas perikatan, 

Ketersediaan personei, Keahlian khusus yang di butuhkan, Waktu pelaksanaan 

pekerjaan, Rotasi personel seeara berkelanjutan dan periodik, Kesempatan 

untuk pelatihan selama perikatan (on.-the-job training), (2) Tunjuk satu atau 

lebih personel yang tepat untuk bertanggung jawab dalam penugasan personel. 

Untuk. dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan 

maka disusun suatu rancangan prosedur. walaupun prosedur yang ditetapkan 

oleh KAP tidak harus mencakup semua atau juga tidak harus dibatasi hanya 

pad. contoh berikut ini : (a) Pertirnbangkan hal-hal berikut ini dalarn proses 

penugasan personel yaitu: Kebutuhan personel dan pengaturan waktu 

pelaksanaan perikatan tertentu, Evaluasi kualifikasi personel, yaitu mengenai 

pengalaman, posisi, latar belakang dan keahlian khusus personel, Supervisi 

terencana dan keterlibatan personel supervisor, Proyeksi ketersediaan waktu 

individu yang ditugasi, Situasi yang memungkinkan terjadinya masalah 

independensi dan benturan kepentingan, seperti penugasan personel ke klien 

tertentu yang merupakan mantan atasannya atau atasan orang yang memiliki 

hubungan keluarga tertentu dengannya. (b) Pertirnbangkan, dalarn penugasan 
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personel, aspek keberlanjutan kerja dan rotasi sehingga memungkinkan 

perikatan dilaksanakan seefisien mungkin dan memungkinkan personcl lain 

dengan pengalaman dan latar belakang yang berbeda, memberikan perspektif 

baru dalam pelaksanaan perikatan. (3) Selenggarakan pengesahan penjadwalan 

waktu pelaksanaan dan kebutuhan personel untuk perikatan, oleh personel 

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perikalan terse but. U otuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun 

suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak 

harus mencakup seffiua atau juga tidak hams dibatasi hanya pada contoh 

berikut ini : (a) Ajukan kepada personel yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan perikatan tersebut, jika di anggap perill, uotuk me-reviu dan 

mengesahkan nama dan kualifikasi personel yang ditugasi dalam petaksanaan, 

(b) Pertimbangkan pengalaman dan pel.lihan staf pelaksana perik.tan dalam 

kaitannya dengan kompleksitas atau persyaratan lain perikatan, dan lingkup 

supervisi yang akan di berikan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tujuan dan standar pengendalian 

mutu yang bisa dibuat terkait dengan mutu penugasan personel adalah: 

a. Menetapkan suatu pendekatan yang di gunakan dalam penugasan personel 

untuk mencapai keseimbangan anlara kebutuhan. keablian, pengembangan 

dan pemanfaatan personel dalam pelaksanaan perikatan. 

h. Membuat rencana kebutuhan personel KAP minimal untuk jangka waktu 

satu tabun dengan mempertimbangkan bulan-bulan sibuk penanganan 

perikatan audit. 
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c. Menyusun perencanaan kebutuhan personel uotuk masing-masing perikatan 

audit dengan mernpertimbangkan ukuran dan kompleksitas perikatan, 

ketersediaan personel, pengalaman personel, keahlian khusus yang di 

butuhkan, waktu pelaksanaan pekerjaan, rotasi personel dan kesempatan 

uotuk pelatihan selama perikatan. Dalam menyusun perencanaan tersebut 

juga harus memenuhi persyaratan peraturan 8apepam dan LK, peraturan BI 

dan peraturan BPK RI berkaitan dengan AP dan KAP yang di perkenankan 

untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal, melakukan audit bank dan 

memeriksa keuangan negara. 

d. Menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam suatu penugasan audit 

dengan mempertimbangkan kualifikasi personel dan independensi personel 

terhadap perikatan tersebut. 

e. Me-reviu dan mengesahkan penjadwalan waktu pelaksanaan dan kebutuhan 

personel untuk suatu perikatan oleh personei yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan perikatan terse but. 

f. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur yang telab ditetapkan kepada 

seluruh personel 

g. Memantau pelaksanaan standar mutu penugasan personel sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemantauan ini juga 

meliputi apakah pedoman mutu KAP yang telah ditetapkan masih sesuai 

dengan kondisi yang ada dan peraturan yang berlaku. 

P3. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adanya suatu penetapan 

Standar KODsultasi 
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Pengalaman diperoleh personel selama mereka mengerjakan penugasan 

auditoya. Pengalaman akan diperoleh jika prosedur penugasan, konsuItasi dan 

supervisi berjalan dengan baik. Sifat konsultasi akan tergantung atas beberapa 

faktor tertentu, antara lain ukuran KAP dan tingkat pengetahuan, kompetensi 

dan pertimbangan yang di miliki oleh staf pelaksana perikatan (IAPI, SPAP, 

SPM Seksi 200, 2001), 

Surat Edaran Bank Indonesia No 3/32IDPNP tabun 2001 mengatur antara 

lain. agar dari audit yang dilakukan AP diperoleh infonnasi kondisi keuangan 

bank yang optimal. perlu adanya komunikasi yang aktif dan transparan antara AP 

dan BI. Selanjutnya peraturan tersebut mengatur mengenai komunikasi BI 

dengan AP yang melaksanakan audit bank. antara lain babwa AP dapat 

meminta informasi dari BI mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka 

persiapan dan pelaksanaan audit. Selain itu BI dapat meminta informasi dari AP 

meskipun perjanjian kerja antara AP dan Bank telab berakhir, Apabila dalam 

pelaksanaan audit, AP menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan dan perkiraan 

keadaan yang dapat membabayakan kelangsungan usaha Bank, AP wajib 

menyampaikan pemberitabuan kepada BI selambat-Iambatnya 7 (tujub) hari kerja 

sejak di temukan. Keadaan dan atau perkiraan keadaan yang dapat membabayakan 

kelangsungan usaha Bank, antara lain keadaan dan atau perkiraan keadaan 

tentang: (a). kekurangan Kewajiban Penyisihan Penyediaan Modal Minimum; (b). 

kekurangan pembentukan Penyisiban Penghapusan Aktiva Produktif yang 

material; (c). pelanggaran Balas Maksimum Pemberian Kredit; (d).kekurangan 

Giro Wajib Minimum; atau (e). kecurangan (fraud) yang bemilai material. 
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Peraturan Bank lndonesia No:8/201PBI/2006 tentang Transparansi 

Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bab Y, tentang Hubungan 

antara BPR, AP dan BI menyebutkan antara lain bahwa BI memiliki akses 

informasi kepada AP dan/atau KAP meskipun perjanjian kerja telab berakhir. 

Dalam bah tersebut juga menyebutkan bahwa AP yang melakukan audit terhadap 

Laporan Keuangan Tabunan BPR wajib memberitabukan ke BI paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja sejak di temukannya: I) pelanggaran peraturan perundang

undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan; dan 2) keadaan dan 

perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 

Undang-Undang No 8 / 1995 tentang Pasar Modal, pasa1 68 menyebutkan, 

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, 

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar modal 

wajib menyampaikan pemberitabuan yang sifatnya rabasia kepada Bapepam 

selambat-Iambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak di temukan adanya hal

hal sebagai berikut : (a) pelanggaran yang dilakukan terbadap ketentuan dalam 

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau (b) hal-hal yang 

dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga di maksud atau kepentingan 

para nasabahnya. 

Keputusan BPK RI No: IOIKlI-XIll.2!712008 tentang Persyaratan AP dan 

KAP yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara antara lain menyebutkan 

bahwa AP harus memenuhi persyaratan untuk memberitahukan kepada BPK 

apabila dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara menemukan 
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penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang

undangan. 

KAP hams merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

mengenai konsultasi uotuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel 

akan memperoleh informasi memadai sesuai yang di butuhkan dari orang yang 

memiliki tingkat pengetahuan kompetensi, pertimbangan (judgement), dan 

wewen.ng mem.d.i (IAPI, SPAP, SPM Seksi 200, 2001). KAP hams 

mempertimbangkan perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan, sejauh 

tujuan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya. Perumusan kebijakan 

untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : (I) Identifikasi masalah dan situasi 

khusus yang mengharuskan persone1 untuk berkonsultasi, dan mendorong 

personel uotuk berkonsultasi dengan atall menggunakan sumber atall pihak 

yang berwenang mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa. Untuk 

dapat roengiroplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka 

disusun suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh 

KAP tidak harns mencakup seroua atau juga tidak harus di batasi hanya pada 

contoh berikut ini : (a) Infonnasikan kebijakan dan prosedur konsultasi KAP 

kepada personel, (b) Tentukan bidang atau situasi khusus yang karena jenis 

atau kompleksitasnya, mengharuskan personel untuk berkonsultasi. Misalnya : 

Penerapan standar teknis yang baru di terbitkan, Industri dengan akuntansi, 

audit, atau standar pelaporan khusus, Problem praktik yang muneul, Berbagai 

alternatif pilihan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia apabila 

perubahan akuntansi akan dilakukan, Kewajiban peiaporan kepada badan 

pengatur, (c) Selenggarakan atau sediakan akses ke perpustakaan referensi dan 
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sumber-sumber yang berwenang lainnya antara lain ajukan masalah yang 

dihadapi kepada Bidang atau Dewan yang ada dalam organisasi Institut 

Akuntan Publik Indonesia yang berfungsi uotuk menangani masalah teknis, (d) 

Bentuk fungsi riset untuk membantu personel dalam hal masalah praktik, (2) 

Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis yang bertindak sebagai pihak 

yang herwenang, dan tetapkan wewenang mereka dalam konsultasi. Buat 

prosedur uotuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara personel pelaksana 

perikatan dengan para spesialis. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan 

yang mengikuti setiap tujuan maka disusun suatu rancangan prosedur, 

walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak harus mencakup semua 

atau juga tidak harus dibatasi hanya pada contoh berikut ini : (a) Tunjuk satu 

atau lebih individu sebagai spesialis untuk memenuhi kewajiban pelaporan 

klien kepada Badan Peng.was Pasar Modal (B.pepam) dan badan pengator 

lainnya, (b) Tunjuk satu atau lebih personel sebagai spesialis untuk industri 

tertentu, (c) Beritahu personel mengenal derajat wewenang untuk 

menyesuaikan dengan pendapat spesialis dan prosedur yang harus diikuti untuk 

menyelesaikan perbedaan pendapat dengan para spesialis, (d) Wajibkan 

dokumentasi pertimbangan keputusan dalarn penyelesaian perbedaan pendapat, 

(3) Tentukan lingkup dokumentasi yang harus dilakukan terhadap hasil 

konsultasi mengenai rnasalah atau situasi khusus yang mengharuskan adanya 

konsultasi. Tentukan dokumentasi yang di perlukan untuk konsultasi lain. 

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan 

maka disusun suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan 

oleh KAP tidak hams mencakup semua atau juga tidak harus di batasi hanya 
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pada contoh berikut ini ; (a) Jelaskan lingkup dokumentasi yang perlll di 

siapkan dan tanggung jawab penyiapannya kepada personel, (b) Tunjukkan 

kondisi yang mengharuskan dilakukannya dokumentasi konsultasi, (c) Buat 

arsip, berdasarkan subjek, yang memuat hasil konsultasi untuk referensi dan 

riset pada masa mendatang. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tujuan dan standar pengendalian 

mutu yang hisa dibuat terkait dengan mutu konsultasi adalah : 

a. Mengidentifikasikan masalah dan situasi khusus yang mengharuskan 

personei uotuk berkonsultasi maupun melaporkan temuan signifikan pada 

saat pelaksanaan audit dengan memperhatikan peraturan Bapepam dan 

LK. peraturan BI, peraturan BPK Rl dan mendorong personei untuk 

berkonsultasi dengan atau menggunakan sumber atau pihak yang 

berwenang mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa. 

b. Menginfonnasikan kepada personel tentang kebijakan dan prosedur 

konsultasi yang berlaku di KAP. 

c. Menunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis yang bertindak sebagai 

pihak yang berwenang, dan tetapkan wewenang mereka dalam konsultasi. 

Buat prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara personel 

pelaksana dengan para spesialis. 

d. Menentukan lingkup dokumentasi yang harus diIakukan terhadap hasil 

konsultasi mengenai masalah atau situasi khusus yang meng-haruskan 

adanya konsultasi. Tentukan dokumentasi yang di perlukan untuk 

konsultasi lain. 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS AKTIVITAS PENGENDALIAN ... ENDANG PRAMUWATI

53 

e. Memantau pelaksanaan pengendalian mutu konsultasi. Pemantauan ini juga 

meliputi apakah pedoman mutu KAP yang telah ditetapkan rnasih sesuai 

dengan kondisi yang ada dan peraturan yang berlaku. 

P4. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adaoya suatu penetap,an 

Standar Supervisi. 

Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa "Pekerjaan 

harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asislen harus 

disupervis; dengan semestinya. " Supervisi mencakup pengarahan usaba asisten 

dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. 

Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga 

penyampaian infonnasi masalah-masalah penting yang di jumpai dalam audit, 

me-reviu pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat 

di antara staf audit kantor akuntan. Luasnya supervisi memadai dalam suatu 

keadaan tergantung atas banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan 

kualifikasi orang yang melaksanakan audit (IAPI, SPAP, SA Seksi 311, 2001). 

Asisten adalah personel lain dalam kantor akuntan selain auditor sebagai 

penanggung jawab akhir audit. Istilah auditor di gunakan untuk menyebut baik 

auditor itu sendiri maupun asistennya (lAP I, SPAP, SA Seksi 311, 2001). Para 

asisten harus di beritahu tanggung jawab mereka dan tujuan prosedur yang 

mereka laksanakan. Mereka harus di beritahu hal-hal yang kemungkinan 

berpengaruh terhadap sifat, lingkup, dan saat prosedur yang harus 

dilaksanakan, seperti sifat bisnis entitas yang bersangkutan dengan penugasan 

dan masalah-masalah akuntansi dan audit. Auditor yang bertanggung jawab 

akhir untuk setiap audit harus mengarahkan asisten untuk mengemukakan 
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pertanyaan akuntansi dan auditing signifikan yang muneul dalam audit, 

sehingga auditor dapat menetapkan seberapa signifikan masalah tersehut. 

Fungsi supervisi dan fungsi observasi merupakan liaison atau penghubung 

utama dari fungsi-fungsi tainnya. Fungsi supervisi dan fungsi observasi secara 

langsung bertanggung jawab alas pelaksanaan pengendalian mutu pekerjaan, 

menjaga dan meningkatkan profesionalisme tim, kerja sarna serta koordinasi di 

antara seluruh komponen tim ( Yunita H, 2004) 

Surat Edaran Bank Indonesia No 3/321DPNP tabun 2001 mengatur antara 

lain bahwa, dalam melakukan audit, Akuntan Publik menerapkan sekurang 

kurangnya 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi yaitu Akuntan Publik yang 

bertanggtmgjawab (partner in charge), dan pengawas menengah yang melakukan 

pengawasan terhadap staf pelaksana 

Keputusan Ketua Bapeparn dan Lembaga Keuangan No Kep-4I/BLl2008 

mengatur antara lain babwa, persyaratan AP yang melakukan kegiatan di Pasar 

Modal antara lain adalah sanggup menjalani reviu yang dilakukan oleh Bapepam 

dan LK terhadap pelaksanaan pekeJjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu 

pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan 

Keputusan BPK RI No: IO/K/I-XIII.2!712008 pasal 4 mengatur antara lain 

babwa persyaratan KAP yang terdaftar di BPK adalab menerapkan paling sedikit 

dua jenjang pengendalian atau supervisi yaitu Akuntan Publik yang bertanggung 

jawab (partner in charge) dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan 

terhadap Pemeriksa di dalam pemeriksaan yang dilakukan dan bersedia menjalani 

evaluasi oleh BPK. Dalam Keputusan BPK Rl No: II/K/I-XIII.21712008 tentaag 

Petunjuk Tehnis Evaluasi Terbadap Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Poblik 
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atas Laporan Keuangan Bah III A2 dan 4 menyebutkan bahwa Evaluasi 

berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tabun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa 

danlatau Tenaga Ahli dari luar BPK adalah proses analisis berdasarkan standar 

pemeriksaan uotuk. menilai pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang 

dilakukan oleh AP. Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh 

AP sebagaimana di maksud dalarn Pasal 7 ayat (3), BPK berwenang untuk 

meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh akuntao publik 

danlatau pejabat entitas yang diperiksa atau badan/lembaga lain yang mengelola 

keuangan negara. Evaluasi dilakukan atas semua pelaksanaan pemeriksaan 

laporan keuangan yang dilakukan oleb AP danlatau pemeriksa pada KAP 

mencakup penunjukan KAP, Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP, 

perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil 

pemeriksaan. Peraturan BPK No I tabun 2008 pasal 7 ayat (3) tersebut 

menyebutkan hahwa AP yang di tunjuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK untuk dievaluasi dan 

dipublikasikan. 

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

mengenai pelaksanaan dan supervisi perikatan uotuk memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang 

ditetapkan KAP (lAP!, SPAP, SPM Seksi 200, 2001). Pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh asisten hams di-reviu untuk menentukan apakah pekerjaan 

tersebut telah dilaksanakan seeara memadai dan auditor harus menilainya 

apakah hasilnya sejalan dengan kesimpuian yang disajikan dalam laporan 

auditor. KAP harus mempertimbangkan perumusan kebijakan untuk mencapai 
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tujuan, sejauh tujuan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya Perumusan 

kebij'akan uotuk mencapai tujuan tersebut meliputi : (1) Sediakan prosedur 

uotuk perencanaan perikatan. Untuk clapat mengimplementasikan kebijakan 

yang mengikuti setiap tujuan maka disusun suatu rancangan prosedur, 

walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak harus mencakup semua 

atau juga tidak harns dibatasi hanya pada contoh berikut ini ; (a) Bebankan 

tanggung jawab fungsi perencanaan suatu perikatan kepada satu atau lebih 

personel dengan tingkat wewenang yang memadai. Ikutsertakan personel yang 

semestinya ditugasi ke perikatan terteotu dalam proses perencanaan, (b) 

Kembangkan informasi tentang latar belakang atau infonnasi reviu yang 

dikumpulkan dari perikatan sebelumnya dan lakukan pemutakhiran sesuai 

dengan kondisi yang telah berubah, (cJ lelaskan hal-hal yang harus dicakup 

dalam proses perencanaan penugasan, seperti : pengembangan usulan program 

pekerjaan yang diusulkan, penentuan kebutuhan personel dan kebutuhan 

pengetahuan khusus, pengembangan estimasi jumlah waktu untuk 

menyelesaikan perikatan, pertimbangan kondisi ekonomi kini yang 

mempengaruhi kHen atau industrinya dan kemungkinan pengarubnya terhadap 

pelaksanaan perikatan, (2) Sediakan prosedur untuk mempertahankan standar 

mutu KAP untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun 

suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak 

harus mencakup seroua atau juga tidak harus dibatasi hanya pada contoh 

berikut ini : (a) Lakukan supervisi memadai pada seroua tingkat organisasi, 

dengan mempertimbangkan pelatihan. kemampuan. dan pengalaman personel 
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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 pertirnbangan (judgment) profesional 

di antara anggota tim pelaksana perikatan, (3) Sediakan prosedur untuk me

reviu kertas kerja dan laporan perikatan. Untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun suatu rancangan 

prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak harus mencakup 

semua atau juga tidak harus dihatasi hanya pada contoh berikut ini : (a) 

Kembangkan pedoman reviu kertas kerja dan dokumentasi proses reviu yang 

meliputi antara lain: Wajibkan pe-reviu memiliki kompetensi dan tanggung 

jawab memadai, Tentukan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan lengkap 

dan sesuai dengan SP AP dan kebijakan KAP, lelaskan dokumentasi yang 

membuktikan reviu atas kertas kerja dan temuan pe-reviu, (b) Kembangkan 

pedoman reviu laporan yang akan diterbitkan untuk perikatan tertentu, 

beberapa hal dapat dipertimbangkan dalam pedoman reviu tersebut, antara lain 

: tentukan bahwa bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan dan simpuian yang 

tercantum dalam kertas kerja, mendukung laporan yang diterbitkan, tentukan 

bahwa laporan yang diterbitkan sesuai dengan SPAP dan kebijakan KAP, 

sediakan untuk kepentingan reviu atas laporan, oleh individu yang semestinya, 

yang tidak memiliki tanggung jawab lain untuk perikatan. 

Berdasarkan hal terse but di atas maka tujuan dan standar pengendalian 

mutu yang bisa dibuat terkait dengan mutu supervisi adalah : 
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3. Membuat suatu perencanaan perikatan dengan melakukan penunjukkan 

personel yang bertanggung jawab terhadap perikatan tersebut, membuat 

usulan program pekerjaan dengan menentukan kebutuhan personel, 

kebutuhan waktu uotuk menyelesaikan perikatan, mengumpulkan 

infonnasi mengenai latar belakang klien atau informasi reviu dari 

perikatan sebelumnya yang dimutakhirkan dengan data kini. 

h. Membuat pedoman mengenai bentuk dan isi kertas kerja untuk penugasan 

audit dan non audit sesuai dengan SP AP, melakukan supervisi terhadap 

personel yang melaksanakan perikatan, adanya suatu prosedur uotuk 

menyelesaikan perbedaan pertimbangan profesional di antara anggota 

tim. Prosedur supervisi tersehut dibuat dengan memperhatikan peraturan 

BI dan peraturan BPK RI bahwa sekurang kurangnya terdapat dua 

jenjang pengendalian atau supervisi dalarn pelaksanaan penugasan audit. 

c. Membuat pedoman mengenai manajemen risiko yang berhubungan 

dengan pelaksanaan audit dan non audit. 

d. Membuat pedoman reviu yang terdiri dari reviu kertas kerja dan reviu 

laporan yang akan diterbitkan, menetapkan personel yang dapat 

melaksanakan reviu, melaksanakan reviu apakah perikatan tersebut telah 

dilakukan sesuai dengan SPAP dan mendokumentasikan hasil reviu. 

Pedoman reviu dibuat dengan memperhatikan peraturan Bapeparn dan LK 

bahwa Bapepam dan LK dapat melakukan reviu terhadap pelaksanaan 

pekerjaan pemeriksaan serta peraturan BPK RI bahwa BPK dapat 

melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

AP. 
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e. Menyimpulkan hasil audit yang mendukung opini audit dan menetapkan 

standar iaporan yang sesuai dengan SPAP dan kebijakan KAP. 

f. Menetapkan kebijakan dan prosedur closing conference dengan 

manajemen klien. 

g. Memantau pelaksanaan pengendalian mutu supervisi secara periodik 

untuk meyakinkan bahwa dalam setiap penugasan audit pengendalian 

mutu supervisi telah dilaksanakan. Pemantauan ini juga meliputi apakah 

pedoman mutu KAP yang telah ditetapkan masih sesuai dengan kondisi 

yang ada dan peraturan yang berlaku. 

PS. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adanya suatu penetapan 

Standar Pemekerjaan (Hiring) 

Standar umum pertama berbunyi: "Audit harus dilaksanakan oleh 

seorang a/au lebih yang memiliki keahlian dan pelalihan leknis yang cukup 

sebaga; auditor. " Standar ini menegaskan bahwa betapa pun tingginya 

kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang 

bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang di maksudkan 

dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman 

memadai dalam bidang aUditing. Standar umum ketiga berbunyi: "Dalam 

pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama". Standar ini menuntut 

auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya 

dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama 

(lAPI, SPAP, SA Seksi 201, 230, 2001). Individual capability merupakan 
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komponen dari human capital, sedangkan human capital tersebut sebagai salah 

satu komponen utaroa dad intelektual capital. Individual capability 

berpengaruh signifikan terhadap kinetja kantor akuntan puhlik ( 

Ongkorahardjo, et all, 2008) 

K.AP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

mengenai pemekerjaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua 

orang yang di pekerjakan memiliki karakteristik semestinya. sehingga 

memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten (lAPI, SP AP, 

SPM Seksi 200, 2001). KAP harus mempertimbangkan perumusan kebijakan 

uDtuk mencapai tujuan, sejauh tujuan tersebut dapat diterapkan dalam 

praktiknya. Perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : (1) 

Selenggarakan program yang dirancang untuk memperoleh personel 

berkemampuan dengan cara perencanaan kebutuhan personel, penetapan tujuan 

pemekerjaan. dan penetapan kualifikasi personel yang terlibat dalam fungsi 

pemeketjaan. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti 

setiap tujuan maka disusun suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur 

yang ditetapkan oleh KAP tidak harus mencakup semua atau juga tidak harus 

dibatasi hanya pada contoh berikut ini : (a) Rencanakan kebutuhan personel 

KAP pada semua tingkat organisasi dan tetapkan tujuan pemekerjaan dalam 

bentuk kuantitatif berdasarkan pada jumlah klien saat ini, perkiraan 

pertumbuhan, turnover personel, promosi personel, dan personel yang pensiun, 

(b) Rancang suatu program untuk mencapai tujuan pemekerjaan yang 

memungkinkan melalui identifikasi sumber-sumber potensial untuk 

pemekerjaan personel, metode hubungan dengan orang-orang yang potensial 
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dapat di peketjakan, metode identifikasi khusus orang-orang yang potensial 

dapat di pekerjakan, metode untuk menarik orang-orang yang potensial dapat 

di pekerjakan dan metode untuk memberikan informasi tentang KAP kepada 

mereka, metode evaluasi dan pemilihan orang-orang yang potensial dapat di 

pekerjakan untuk dilanjutkan dengan pemberian tawaran kei"ja, (c) Beritahu 

personel yang terlibat dalam pemeketjaan mengenai kebutuhan personel dan 

tujuan pemekerjaan KAP, (d) Tugasi orang yang berwenang tentang tanggung 

jawab untuk keputusan mengenai kepegawaian, (e) Lakukan pemantauan 

efektivitas program pemekerjaan melalui evaluasi program pemekerjaan secara 

periodik untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur dalam memperoleh 

personel berkemampuan telah dijalankan dan reviu atas hasil pemekerjaan 

secara periodik untuk menentukan apakah sasaran dan kebutuhan personel 

te1ah tercapai (2) Tetapkan kualifikasi dan pedoman untuk mengevaluasi 

orang-orang yang potensial dapat di pekerjakan untuk semua tingkat 

profesional. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti 

setiap tujuan maka disusun suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur 

yang ditetapkan oleh KAP tidak harus mencakup semua atau juga tidak harus 

dibatasi hanya pada contoh berikut ini : (a) Identifikasi atribut calon persone1 

KAP, seperti intelegensi, integritas, kejujuran, motivasi, dan bakat untuk 

profesi akuntan publik, (b) Identifikasi prestasi dan pengalaman yang 

diinginkan dari personel yang belum memiliki pengalaman kerja dan personel 

yang telah memiliki pengalaman kerja, misalnya latar belakang akademik, 

prestasi pribadi, pengalaman kerja, minat pribadi, (c) Buat pedoman yang 

harus diikuti saat mempekerjakan individu pada situasi khusus, seperti 
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mempekerjakan famHi personei atau famili klien~ mempekerjakan kembali 

personel yang telah mengundurkan diri, Mempekerjakan karyawan klien, (d) 

Dapatkan infonnasi mengenai latar belakang dan dokumentasi kualifikasi 

pelamar kerja dengan alat yang tepat, seperti resume, formulir lamaran kerja, 

wawancara, transkrip perguruan tioggi, referensi pribadi, referensi pekerjaan 

sebelumnya, (e) Lakukan evaluasi kualifikasi personel baru, tennasuk personel 

yang berasal dari proses perekrutan yang tidak umum (misalnya, mereka yang 

bergabung dengan KAP langsung pada tingkat supervisor atau melalui merger 

atau akuisisi), uotuk menentukan apakah mereka memenuhi persyaratan dan 

standar KAP, (3) Informasikan kepada pelamar kerja dan personel barn, 

mengenai kebijakan dan prosedur KAP yang berhubungan dengan mereka. 

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan 

roaka disusun suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan 

oleh KAP tidak hams mencakup semua atau juga tidak harus dibatasi hanya 

pada contoh berikut ini : (a) Gunakan brosur atau alat lain untuk 

menginformasikan kepada pelamar kerja dan personei barn, (b) Siapkan 

panduan yang menjelaskan kebijakan dan prosedur untuk disebarkan kepada 

personel dan lakukan pemutakhiran terhadap panduan tersebut, (c) Laksanakan 

program orientasi untuk personel baru. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tujuan dan standar pengendalian 

mutu yang bisa, dibuat terkait dengan mutu pemekerjaan (hiring) adalah: 

a. Menetapkan personel yang bertanggung jawab mengenai kepegawaian. 

b. Merobuat perencanaan tenaga yang di butuhkan pada semua tingkat 

organisasi (minimal tahunan) dengan mempertimbangkan jumlah klien saat 
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ini, perkiraan pertumbuhan, pengalarnan turnover personei, promosi 

persone1 dan personei yang pensiun. 

c. Menetapkan job requirement dengan rnempertimbangkan jenis klien yang 

ditangani. 

d. Menetapkan prosedur penerimaan karyawan dengan mempertimbang-kan 

kualifikasi personel yang di perlukan sesuai dengan jenis perikatan yang 

ditangani KAP. 

e. Membuat pedoman mengenai kepegawaian, menginformasikan pedoman 

tersehut pada program orientasi personel baru, memutakhirkan secara 

periodik pedoman terse but, menginfonnasikan kepada karyawan adanya 

kebijakan-kebijakan baru tentang kepegawaian yang ada di KAP. 

f. Melakukan evaluasi terhadap personel setiap selesai mengerjakan suatu 

perikatan untuk mengetahui keJehihan dan kekurangan personei dalam 

suatu penugasan. 

g. Membuat pedoman penilaian karyawan dan seeara periodik (minimal 

setabun sekali) melaknkan penilaian terbadap karyawan yang basilnya 

dapat digunakan sebagai referensi promosi karyawan dan untuk 

penyusunan program pelatihan karyawan. 

h. Melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan standar yang telah 

ditetapkan. Pemantauan ini juga meliputi apakah pedoman mutu KAP yang 

telah ditetapkan masih sesuai dengan kondisi yang ada dan peraturan yang 

berlaku. 

P6. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adanya suatu penetapan 

Standar Pengembangan Profesional. 
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Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan 

pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan 

perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional 

yang berkelanjutan 5angat di perlukan uotuk meningkatkan dan memelihara 

kemampuan Praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya seearn kompeten 

dalam lingkungan profesional. Pendidikan profesional ber-kelanjutan dan 

pelatihan merupakan wahana bagi KAP uotuk memberikan pengetahuan 

memadai bagi personelnya uotuk memenuhi tanggung jawab mereka dan uotuk 

kernajuan karier mereka di KAP (IAPI, SPAP, SPM Seksi 200, 2001), Untuk 

memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional. auditor harus menjalani 

pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus seeara memadai mencakup 

aspek teknis maupun pendidikan umum. Perlu disadari bahwa yang di 

maksudkan dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya 

untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis 

dan profesinya. la harns mempelajari, memaharni, dan menerapkan ketentuan

ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan 

oleh IAPI (IAPI, SPAP, SA Seksi 201, 2001), Mutu pertimbangan audit 

akuntan yunior yang tidak mempunyai pengalaman pelatihan adalah sarna 

dengan mutu pertimbangan audit mahasiswa. (Mardiasmo, 1993). 

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapeparn-LK) nomor : KEP-41/BLl2008, huruf 2j dan 

2k menyebutkan bahwa pendaftaran akuntan yang melakukan kegiatan di pasar 

modal: wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian 

tersebut dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan 
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oleh Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (F APM -

IAPl) dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam 

satu kali keikutsertaan; wajib secara terus meDerus mengikuti pendidikan 

profesi lanjutan di bidang akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang

undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan 

Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (F APM-lAPI) paling kurang 5 

(lima) satuan kredit profesi setiap tabun. 

Dalarn Peraluran Menteri Keuangan Nomor 171PMK.Ol/2008 tentang 

Jasa Akuntan Publik, pasal 34 menyebutkan : (I) Akuntan Publik wajib 

mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan 

danlatau yang diakui oleh IAPI dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 

(PPAJP), (2) Jumlah Satuan Kredit PPL (SKP) yang wajib diikuti oleh 

Akuntan Publik paling sedikit berjumlah 30 (tiga puluh) SKP setiap tahun, 

dengan paling sedikit : a. 4 (empat) SKP di antaranya berkaitan dengan 

pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik; dan b. 4 (empat) SKP di 

antaranya berkaitan dengan bidang auditing dan akuntansi, (3) Akuntan Publik 

mengajukan penyetaraan jumlah SKP kepada IAPI apabila mengikuti PPL 

yang diselenggarakan oleh selain IAPI dan PPAJP, (4) Akuntan Publik yang 

dalam waktu 1 (5ato) tahun tidak melakukan audit umum atas laporan 

keuangan, wajib mengikuti PPL di bidang auditing dan akuntansi paling 

sedikit sebanyak IS (lima belas) SKP pada tahun berikutnya, yang merupakan 

bagian dari jumlah SKP sebagaimana di maksud pada ayat (2), (5) Akuntan 

Publik wajib menyampaikan laporan realisasi PPL tahunan dengan lengkap 

kepada Sekretaris lenderal u.p. Kepala Pusat paling lama pada akhir bulan 
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Januari tabuo berikutnya dengan menggunakan formulir Realisasi PPL pada 

Lampiran XI sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. 

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 7/57/DPbS peri hal hubungan 

antara Bank yang melaksanakan kegiatan usaba berdasarkan prinsip syariah, 

Kantor Akuntan Publik, Akuntan Pubhk, Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa uotuk meningkatkan pemahaman 

dan kemampuan Akuntan Publik dalam melakukan audit terhadap Bank, 

Kantor AkWltan Publik dan Akuntan Publik harus meningkatkan kemampuan 

dan mengikuti program pendidikan dan pelatihan perbankan dan atan keuangan 

syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atan pihak ketiga lainnya. 

Keputusan BPK Rl No: 10IKlI,XIIL21712008 tentang persyaratan AP 

dan KAP yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara mengatur antara 

lain adalab : (I) AP harns mengikuti program pendidikan yang terkait dengan 

pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, (2) Program 

pendidikan AP me1iputi program pendidikan sertifikasi dan program 

pendidikan profesi berkelanjutan, (3) program pendidikan dilaksanakan oleh 

BPK dan/atau pihak lain yang mendapat rekomendasi dari BPK, (4) Program 

pendidikan sertifikasi diikuti oleh AP yang belum memiliki sertifikasi 

pendidikan dan/atao AP yang sertifikasinya sudah tidak berlaku lagi. 

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

mengenai pengembangan profesional untuk memberikan keyakinan memadai 

sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya (lAP I, SP AP. 

SPM Seksi 200, 2001), KAP horus mempertimbangkan perumusan kebijakan 

uotuk mencapai tujuan, sejauh tujuan tersebut dapat diterapkan dalam 
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praktiknya. Perumusan kebijakan uotuk mencapai tujuan tersebut meliputi : 

(I) Tetapkan pedoman dan persyaratan uotuk program pengembangan 

profesional KAP dan komunikasikan hal tersebut kepada personel. Untuk 

dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka 

disusun suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh 

KAP tidak. harns mencakup semua atall juga tidak harus dibatasi hanya pada 

contoh berikut ini : (a) Tet3pkan tanggung jawab fungsi pengembangan 

profesional kepada satu atall lehih personel dengan tingkat wewenang 

memadai, (b) Pastikan bahwa program yang dikembangkan oleh KAP di-reviu 

oleh orang yang berkemampuan mem.dai. Program tersebut harus memuat 

pemyataan mengenai tujuan program, dan prasyarat pendidikan dan/atau 

pengalaman uotuk mengikuti program tersebut, (c) Selenggarakan program 

orieotasi meogeoai KAP dan profesi akuntan publik uotuk persooel baru. (d) 

Buatlah persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan bagi personel pada 

setiap tingkat profesional KAP dengan mempertimbangkan persyaratan wajib 

dari !AI atau pedoman suk. rei. lain dalam peoetapan program pendidikan 

profesional berkelanjutan KAP, memberikan dorongan partisipasi personel 

dalam program pendidikan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan 

oleh pihak luar, termasuk yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

formal dan kursus tertulis lain. memberikan dorongan partisipasi personel 

untuk secara aktif menjadi anggota organisasi profesional, seperti dengan 

membayar seluruh atau sebagian dari iuran dan biaya keanggotaan, 

memberikan dorongan bagi personel untuk secara aktif menjadi anggota dewan 

profesional, menjadi penulis artikel, dan berpartisipasi dalam aktivitas 
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profesional lainnya, (e) Lakukan pemantauan program pendidikan profesional 

berkelanjutan dan selenggarakan catatan semestinya mengenai program uotuk 

KAP seeara keseluruhan atau uotuk masing-masing personel kemudian reviu 

seeara periodik catatan partisipasi personei uotuk menentukan kepatuhan 

terhadap persyaratan KAP dan reviu seeara periodik laporan evaluasi dan 

catatan lain daTi program pendidikan profesional berkelanjutan untuk 

mengevaluasi apakah program telab disaj ikan dengan efektif clan mencapai 

tujuan KAP serta pertimbangkan kebutuhan program baru dan untuk revisi 

atau penghapusan program yang tidak efektif (2) Sediakan infonnasi bagi 

personel mengenai perkembangan terkini dalam standar profesional dan materi 

mengenai kebijakan dan prosedur teknis KAP, dan berikan dorongan bagi 

mereka uotuk terlibat dalam aktivitas pengembangan diri. Untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun 

suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak 

harus mencakup semua atau juga tidak harns dibatasi banya pada contoh 

berikut ini : (a) Sediakan bagi personel literatur profesional mengenai 

perkembangan terkini dalam standar profesional dengan mendistribusikan 

kepada personel, materi umurn profesi, seperti PSAK dan SPAP, topik khusus, 

seperti peraturan Bapepam, Direktorat Jendral Pajak, dan badan pengatur 

lainnya. dan mendistribusikan kepada personei, materi panduan mengenai 

kebijakan dan prosedur KAP untuk masalah teknis. Materi harns 

dimutakhirkan sesuai dengan pcrkembangan barn dan perubahan kondisi, (b) 

Untuk program pelatiban yang dilaksanakan oleb KAP, kembangkan atau 

dapatkan materi kursus, dan pilib serla latihlah para instruktur, (3) Sediakan, 
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sejauh di periukan, program uotuk memenuhi kebutuhan KAP akan personel 

dengan keahlian dalam bidang dan industri khusus. Untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun 

suatu rancangan prosedur, walaupun proseduT yang ditetapkan oleh KAP tidak 

harus mencakup seroua atau juga tidak harns dihatasi hanya pada contob 

berikut ini : (8) Laksanakan program KAP uotuk mengembangkan dan 

mempertahankan keahlian dalam bidang dan industri khusus, seperti industri 

yang diatur oleh peraturan tertentu, auditing berbantuan komputer, dan metode 

sampling statistik, (b) Doronglah partisipasi personel pada program pendidikan 

ekstemal, pertemuan, dan konferensi untuk mendapatkan keahlian teknis atall 

industri khusus, (c) Doronglah keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi 

yang berhubungan dengan bidang dan industri khusus, (d) Sediakan literatur 

teknis mengenai bidang dan industri khusus, (4) Sediakan pelatiban di tempat 

kerja (on-the-job training) selama pelaksanaan perikatan. Untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun 

suatu rancangan prosedur. walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak 

harus mencakup semua atau juga tidak harus dibatasi hanya pada contoh 

berikut ini: (a) Tekankan pentingnya pelatihan di tempat kerja sebagai bagian 

signifikan pengembangan pribadi dengan eara membiearakan dengan asisten 

mengenai hubungan pekerjaan mereka dengan perikatan seeara keseluruhan 

dan melibatkan asisten dalam pelaksanaan perikatan sesuai dengan porsi untuk 

seorang asisten. (b) Tekankan pentingnya keahlian manajemen personel dan 

masukkan topik ini dalam program pelatihan KAP, (c) Doronglah personel 

untuk melatih dan mengembangkan bawahan mereka, (d) Pantau perikatan 
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uotuk menentukan bahwa personel memenuhi persyaratan pengalaman yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, memperoleh pengalaman dari 

perikatan berbagai bidang dan industri, bekerja di bawah personel tingkal 

supervisor yang berbeda. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tujuan dan standar pengendalian 

mutu yang bisa dibuat terkait dengan mutu pengembangan profesional adalah: 

a. Menetapkan tanggung jawab fungsi pengembangan profesional kepada 

satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai. 

h. Membuat pedoman dan reneana pengembangan profesional KAP 

dengan mempertimbangkan program pelatihan yang akan diadakan oleh 

intern KAP maupun pelatihan ekstemal. 

c. Program pelatihan terse but disusun dengan mempertimbangkan 

kebutuhan jenis pelatihan bagi personel KAP termasuk personel yang 

baru dan jenis pelatihan yang hams diikuti oleh AP sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan dan untuk AP yang terdaftar di pasar 

modal, BI dan BPK RI mm juga harus mengacu pada Peraturan 

Bapepam dan LK. peraturan BI dan peraturan BPK Rl . Program 

pelatihan untuk AP juga hams memperhatikan jenis dan waktu 

pelatihan yang diadakan oleh lAP!. 

d. Mengkomunikasikan program pengembangan profesional terse but 

kepada personel KAP termasuk AP nya. 

e. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan program pelatihan 

pengembangan profesional terse but dan mengevaluasi atas kebaikan 

dan kelemah8lU1ya untuk dijadikan dasar dalam perbaikan program 
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pengembangan profesional berikutnya. Pemantauan ini juga termasuk 

pemantauan terhadap kewajiban AP untuk memenuhi peTaturan 

Bapepam dan Menteri keuangan terkait dengan PPL yang wajib diikuti 

dan kewajiban KAP untuk melaporkan pelaksanaan PPL yang telab 

diikuti oleh AP tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

f. Memiliki fasilitas uotuk memperoleh infonnasi terkini mengenai 

standar akuntansi. standar auditing. peraturan Bapepam, Peraturan 

Pajak serta buku dan peraturan-peraturan tainnya yang berhubungan 

dengan pengembangan profesi. Fasilitas tersebut antara lain dapat di 

peroleh dari adanya fasilitas internet yang ada di KAP. 

g. Mensosialisasikan fasilitas tersebut ke seluruh personei KAP. 

h. Memiliki personel atall tim yang memiliki keaWian khusus uotuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan perikatan. misal : yang memiliki 

keahlian khusus di bidang industri yang diatur oleh peraturan tertentu, 

auditing berbantuan komputer. 

I. Melaksanakan pelatihan di tempat kerja (on-the-job training) selama 

pelaksanaan perikatan 

J. Memantau pelaksanaan perikatan untuk menentukan bahwa personel 

yang terlibat dalam perikatan telah memenuhi persyaratan pengaiaman 

yang ditetapkan. Pemantauan ini juga meliputi apakah pedoman mutu 

KAP yang telah ditetapkan masih sesuai dengan kondisi yang ada dan 

peraturan yang berlaku. 

P7. Aktivitas pengendaliao mutu memerlukao adaoya suatu penetapan 

Standar mutu promosi. 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS AKTIVITAS PENGENDALIAN ... ENDANG PRAMUWATI

72 

Praktik promosi personel akan berimplikasi terhadap mutu pekerjaan 

KAP. Kualifikasi personel terseleksi uotuk promosi harus mencakup, oamun 

tidak terbatas pada, karakter, intelejensi, pertimbangan (judgemenJ), dan 

motivasi. KAP hams mempertimbangkan perumusan kebijakan uotuk 

mencapai tujuan, sejauh tujuan tersebut dapat diterapkan da1am praktiknya. 

Perumusan kebijakan uotuk mencapai tujuan tersehut meliputi : (I) Tetapkan 

kualifikasi yang harus dipenuhi oleh berbagai tingkat tanggung jawab dalam 

KAP. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap 

tujuan maka disusun suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang 

ditetapkan oleh KAP tidak harus mencakup semua atau juga tidak harns 

dibatasi hanya pada contoh berikut ini: (a) Siapkan panduan yang menjeiaskan 

tanggung jawab dan kinerja yang diharapkan, serta kualifikasi untuk promosi 

pada setiap tingkat organisasi. termasuk nama jabatan dan tanggung jawab 

untuk jabatan tersebut dan Jumlah pengalaman kerja (yang dapat dinyatakan 

dalam suatu jangka waktu) yang umumnya disyaratkan untuk promosi ke 

tingkat organisasi lebih tinggi, (b) Identifikasi kriteri. yang akan 

dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personel dan keahlian yang 

diharapkan, seperti hal-hal berikut ini : pengetahuan teknis, kemampuan 

analitik dan judgmental, kemahiran komunikasi, kemahiran memimpin dan 

melatih, hubungan dengan klien, sikap mental pribadi dan profesional 

(karakter, intelegensi, pertimbangan, dan motivasi). kepemilikan sertifikat 

akuntan publik yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk promosi ke 

posisi supervisor, (c) Gunakan buku panduan personel atau alat lain untuk 

mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur promosi kepada personel, (2) 
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Lakukan evaluasi kinerja personel, dan seeara periodik beritahu personel 

mengenai kemajuan mereka. Selenggarakan arsip personei yang memoat 

dokumentasi mengenai proses evaluasi. Untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun suatu rancangan 

prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak hams mencakup 

seroua atall juga tidak harus dibatasi hanya pada contoh berikut ini: (a) 

Kumpulkan dan lakukan evaluasi informasi mengenai kinerja personel melalui 

antara lain mengidentifikasikan tanggung jawab dan persyaratan evaluasi pada 

setiap tingkat organisasi dengan penentuan siapa yang akan mengevaluasi dan 

kapan evaluasi akan dilakukan, memberitahu personel mengenai tujuan 

evaluasi personel, menggunakan lembar isian, yang mungkin herbentuk 

standar, untuk mengevaluasi kinerja personel, lakukan reviu terhadap evaluasi 

dengan personel yang dievaluasi, wajibkan bahwa evaluasi tersebut di-reviu 

oleh atasan pemberi evaluasi, lakukan reviu terhadap evaluasi untuk 

menentukan bahwa personel bekerja untuk dan dievaluasi oleh orang yang 

berbeda, pastikan bahwa evaluasi diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, 

(b) Seeara periodik, berikan penyuluhan kepada personel mengenai kemajuan 

dan peluang karier mereka melalui antara lain melakukan reviu seeara periodik 

dengan personel, evaluasi terhadap kinerja mereka, termasuk penilaian 

kemajuan mereka dalam KAP. lakukan evaluasi para partner seeara periodik 

dengan cara penyuluhan, evaluasi oleh ternan sekerja, atau penilaian pribadi, 

mengenai apakah mereka tetap memiliki kualifikasi untuk memenuhi tanggung 

jawab mereka, makukan reviu seeara periodik terhadap sistem evaluasi dan 

penyuluhan personel untuk memastikan bahwa prosedur evaluasi dan 
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dokumentasi telab dilaksanakan seeara rutin, persyaratan uotuk promosi telah 

dipenuhi, kepulusan promosi personel se1aras dengan hasil evaluasi, 

pengakuan terhadap kinerja yang loar biasa, (3) Bebankan taoggung jawab 

uotuk penetapan keputusan promosi. Untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun suatu rancangan 

prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak harns mencakup 

seroua atao juga tidak harus dibatasi haoya pada contoh berikut ini: (a) 

bebankan tanggung jawab kepada personel tertentu dengan wewenang 

memadai untuk mengambil keputusan promosi dan keputusan pemberhentian, 

yang melakukan wawancara evaluasi dengan personel yang dipertimbangkan 

uotuk promosi, dan yang mendokumentasi hasil wawancar~ dan menyimpan 

catalan tersehut, (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 personel yang memenuhi kriteria tertentu 

mendapat penugasan dengan derajat tanggung jawab yang semakin meningkat 

Berdasarkan hal terse but di alas maka tujuan dan standar pengendalian 

mutu yang bisa dibuat terkait dengan mutu promosi adalah: 

a. Menetapkan pedoman promosi yang menjelaskan kualifikasi yang harus 

dipenuhi personel pada setiap jenjang organisasi dan 

mengkornunkasikannya kepada seluruh personel. 

b. Melakukan evaluasi kinerja personel secara periodik yang di·reviu oleh 

atasan pemberi evaluasi. menginformasikannya kepada personel mengenai 

tujuan serta kemajuannya serta mendokumentasikan hasil evaluasi tersebut. 
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c. Memberikan penyuluhan kepada personei mengenai kemajuan dan peluang 

karier mereka termasuk melakukan evaluasi terhadap para partner 

mengenai apakah mereka tetap memiJiki kualifikasi uotuk rnemenuhi 

tanggung jawab mereka. 

d. Melakukan pemantauan seeara periodik mengenal sistem evaluasi dan 

penyuluhan yang diterapkan untuk memastikan bahwa prosedur evaluasi 

dan dokumentasi telab diterapkan seeara periodik sesuai dengan pedoman 

promosi yang telah ditetapkan. Mempelajari pengalaman promosi KAP 

seeara periodik uotuk memastikan bahwa personel yang memenuhi 

kriterian tertentu mendapat penugasan dengan derajat tanggung jawab yang 

semakin meningkat. Pemantauan ini juga meliputi apakah pedoman mutu 

KAP yang telah ditetapkan masih sesuai dengan kondisi yang ada dan 

peraturan yang berlaku. 

e. Menetapkan tanggung jawab kepada personel tertentu untuk menetapkan 

keputusan promosi dan keputusan pemberhentian. 

P8. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adanya suatu pettetapan 

Standar Penerimaao dan Keberlanjutan klieo 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam melakukan 

perencanaan audit awal melibatkan empat hal dan yang pertama adalah Auditor 

harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan 

pelayanan untuk klien yang telah ada sekarang (Arens, 2003). 

Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko 

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang di 

perlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang 
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bersangkutan dan pertimbangan profesionalnya. Anggota KAP tidak 

diperkenankan mendapatkan krien dengan cara menawarkan fee yang dapat 

merusak citra profesi (IAPI, Aturan Etika Institut Akuntan Publik, 2001). Fee 

referral (rujukan) adalah fee yang dibayarkanlditerima kepada/dari sesama 

penyedia jasa profesional akuntan puhlik. Fee referral (rujukan) hanya 

diperkenankan bagi sesama profesi (IAPI, Aturan Etika Institut Akuntan 

Publik, 200 I). 

Surat Keputusan Ketua Umwn Institut Akuntan Publik Indonesia No: 

KEP.024IIAPIIVII!2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit, antara lain 

menyebutkan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa (fee) audit, Akuntan 

Publik harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam melaksanakan audit dan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) kehutuhan klien; b) tugas dan 

tanggung jawab menurut hukum (statutory duties), c) independensi, d) tingkat 

keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan 

yang dilakukan serta tingkat kompleksitas pekerjaan; e) banyaknya waktu yang 

di perlukan dan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafuya 

untuk menyelesaikan pekerjaan; dan f) basis penetapan fee yang disepakati. 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-31 0/BLl2008 tentang 

Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Padar Modal, angka 5, 

Pembatasan Penugasan Audit, menyebutkan : (a). Pemberian jasa audit UIlltUn 

atas Japoran keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik 

paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleb seorang Akuntan 

paHog lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, (b). KantoT Akuntan Publik 

dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut 
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setelah I (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut. (e). Ketentuan 

sebagaimana di maksud dalam angko 5 huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi 

laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan Penawaran Umum. (d). 

Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa di Pasar Modal yang melakukan 

perubahan komposisi Akuntan sehingga jumlah Akuntannya 50% (lima puluh per 

seratus) atau lebih berasa! dari Kantor Akuntan Publik yang telab memberikan 

jasa di Pasar Modal, diberlakukan sebagai kelanjutan Kantor Akuntan Publik asa! 

Akuntan yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan 

audit atas laporan keuangan sebagaimana di maksud dalarn angka 5 huruf a. 

Surat Edaran Bank Indonesia No 3/32/DPNP tahun 2001, antara lain 

menyebutkan babwa sesnai dengan Pasa! 16 oyat (2) Peraluran Bank Indonesia No 

3/22IPBII200 I, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang 

sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku 

berturut-turut dan mulai berlaku sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia 

di maksud, yaitu sejak laporan keuangan untuk Tahun Buku 2001 (Bank 

Indonesia, 200 1) 

Peraturan Bank Indonesia No 8/20IPBII2006 tentang Transparansi Kondisi 

keuangan BPR, Bab IV tentang Hubungan antara BPR, Akuntan Publik dan Bank 

Indonesia dalam pasal 13 mengatur mengenai : (I) BPR dalarn memberikan 

penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana di maksud 

dalam Pasal 4, BPR wajib menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di BI, (2) AP 

dan KAP sebagaimana di maksud pada ayat (I) tidak diperkenankan memiliki 

keterkaitan dengan BPR, (3) Penugasan atau penunjukan AP dan KAP yang sarna 

oleb BPR paling lama dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-
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turut, (4) Perhitungan jangka waktu 3 (tiga) tabun buku berturut-turut 

sebagaimana di maksud pada ayat (3) dimulai sejak berlakunya Peraturan BI ini 

(Bank Indonesia, 2006) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171PMK.0112008 tentang Jasa 

Akuntan Publik, pasal 3 angka I, 2 dan 3 menyebutkan : (1) Pemberian jas. 

audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana di maksud 

d.lam P.s.12 .y.t (I) huruf. dilakukan oleh KAP p.ling lam. untuk 6 (enam) 

tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama uDtuk 

3 (tig.) tabun buku berturut-turut, (2) Akuntan Publik seb.g.iman. di maksud 

pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien 

sebagaimana di maksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak 

memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan kHen tersebut. (3) Jasa 

audit umum atas Japoran keuangan dapat diherikan kern bali kepada klien yang 

sarna melalui KAP sebagaimana di maksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tabun 

buku tidak diberikan melalui KAP tersebut. 

Keputusan BPK RI No: IOIKlI-XIIJ.21712008 tentang Persyar.tan AP 

dan KAP yang Melakukan Pemeriksaan keuangan Negara antara lain mengatur 

beber.p. h.1 seb.gai berikut : (I) BPK d.pat menunjuk Akuntan Publik untuk 

melakukan pemeriksaan keuangan negara yang bekeIja untuk dan atas nama BPK, 

AP tersebut ad.lab yang bekerj. dalarn KAP dan KAP tersebut wajib terdaftar di 

BPK sebagaimana diatur dalam peraturan ini, (2) Pihak lain selain BPK dapat 

menunjuk Akuntan Publik guna melakukan pemeriksaan keuangan negara sesuai 

dengan ketentuan per.tunm perundang-undangan. Undang-Undang Republik 

Indonesia No: 19 tabun 2003 tentang Badan Usab. Milik Negara pasal 7I 
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menyebutkan bahwa pemeriksaan Japoran keuangan perusahaan dilakukan oleh 

auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oIeh Menteri 

untuk Perum. Dalam penjelasan undang undang tersebut menyebutkan bahwa 

sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbalas 

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemeriksaan 

Japoran keuangan dan perhitungan tahunan Perseroan Terbatas dilakukan oleh 

akuntan publik. Peraturan BPK RI No: 1 tahun 2008 tentang Penggunaan 

Pemeriksa danlatau Tenaga AhIi dari luar BPK pasa! 5 menyebutkan bahwa jenis 

pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan / atau tenaga dari luar BPK 

ditetapkan oleh BPK yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 

kinerja, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana di maksud dalam 

Undang-Undang No: 15 tahun 2004 , jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh AP 

yang di tunjuk oleh pihak selain BPK adalah pemeriksaan keuangan. Undang

Undang No:15 tahun 2004 pasa!4 ayat (2), (3) dan (4) menyebutkan bahwa (ayat 

2) pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan alas laporan keuangan, (ayat 3) 

pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan alas penge10laan keuangan negara yang 

terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas 

efektivitas, (ayat 4) pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang 

tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (2) 

dan ayat (3). Undang-Undang No: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 

2 menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi (a) hak negara untuk memungut 

pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (b). 

kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas Jayanan umum pemerintahan 

negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (e). Penerimaan Negara; (d). 
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Pengeluaran Negara; (e). Penerimaan Daerah; (t). Pengeluaran Daerah; (g). 

kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 

hempa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang, tennasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negaral 

perusahaan daerah; (h). kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalarn 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;· 

(i).kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah. 

Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas Penerimaan dan 

keberlanjutan klien ini disusun untuk menentukan apakah perikatan dari klien 

akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya 

hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. 

Berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence), KAP 

disarankan selektif dalam menentukan hubungan profesionalnya (lAPI, SPAP, 

SPM Seksi 100,2001). Terdapat suatu pengurangan mutu audit dihubungkan 

dengan jangka waktu perikatan audit yang panjang (Carey and Simnett, 2006). 

KAP harns mempertimbangkan perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan, 

sejauh tujuan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya. Perumusan 

kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : (1) Tentukan prosedur 

evaluasi calon klien dan persetujuan mereka menjadi klien. Untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun 

suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak 

harus mencakup semua atau juga tidak harus dibatasi hanya pada contoh 

berikut ini: (a) Pertimbangkan prosedur evaluasi berikut ini sebelum menerima 
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klien : Dapatkan dan lakukan reviu terhadap informasi keuangan yang tersedia 

mengenai calon klien, seperti laporan tabuoan, laporan keuangan interim, 

laporan lain kepada harlan pengatur, dan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 

pajak penghasiian, Dapatkan informasi dari pihak ketiga mengenai calon klien, 

termasuk infonnasi mengenai manajemen dan pemiliknya, yang mungkin 

berpengaruh terhadap proses evaluasi calon klien. Pemerolehan informasi 

tersebut mungkin dari bankir, penasihat hukum, bankir investasi, penjamin 

emisi calon klien, dan pihak lain yang mungkin memiliki informasi tersebut. 

Laporan kredit dapat juga bennanfaat dalam hal ini, Lakukan komunikasi 

dengan auditor pendahulu sebagaimana diatur oleh SP AP Pengajuan 

pertanyaan tersebut harns mencakup pertanyaan 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, Pertimbangkan keadaan yang mungkin men) 

adikan KAP menganggap perikatan tersebut sebagai perikatan yang 

memerlukan perhatian khusus atau memiliki risiko yang tidak wajar. Lakukan 

evaluasi independensi dan kemampuan KAP untuk menyediakan jasa bagi 

calon klien. Dalam evaluasi kemampuan KAP, pertimbangkan kebutuhan akan 

keahlian teknis, pengetahuan industri, dan personel, Tentukan bahwa 

penerimaan klien tidak akan menyalahi ketentuan yang ditetapkan Ikatan 

Akuntan Indonesia atau ketentuan lain dari badan pengatur, (b) Tunjuk satu 

atau lebih personel dengan tingkat manajemen yang semestinya, untuk 

mengevaluasi informasi yang diperoleh mengenai calon klien dan uotuk 
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membuat keputusan penerimaan dengan mempertimbangkan jenis perikatan 

yang tidak akan diterima KAP atau yang hanya akan diterima dengan syaTat 

tertentu dan mendokumentasikan simpulan mengenai keputusan penerimaan 

klien. (c) lnformasikan kebijakan dan prosedur KAP mengenai penerimaan 

klien kepada personel yang tepat, (d) Tetapkan tanggung jawab kepada 

personel 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, uotuk menentukan apakah hubungan 

dengannya perlu dilanjutkan. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan 

yang mengikuti setiap tujuan maka disusun suatu rancangan prosedur, 

walaupun prosedur yang ditetapkan oleh KAP tidak harns mencakup semua 

atau juga tidak harns dibatasi hanya pada contoh berikut ini: (a) Tentukan 

kondisi yang mengharuslcan evaluasi klien untuk menentukan apakah 

hubungan dengannya pedu dilanjutkan. Kondisi ini dapat mencakup 

berakhirnya jangka waktu tertentu dan perubahan signifikan sejak evaluasi 

terakhir, termasuk perubahan besar pada satu atau lebih dari manajemen, 

komi saris, kepemilikan, penasehat hukum, kondisi keuangan, status perkara 

pengadilan, jenis usaha klien, lingkup perikatan serta keberadaan kondisi yang 

akan menyebabkan KAP menolak klien apabila kondisi terse but telah ada pada 

saat penerimaan klien untuk pertama kalinya, (b) Tunjuk satu atau lebih 

personel dengan tingkat manajemen yang tepat, untuk mengevaluasi informasi 

yang diperoleh dan untuk membuat keputusan kebedanjutan klien dengan 

mempertimbangkan jenis perikatan yang tidak akan dilanjutkan KAP atau yang 
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hanya akan dilanjutkan dengan syarat tertentu dan mendokumentasikan 

simpulan mengenai keberlanjutan klien, (c) Informasikan kebijakan dan 

prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien kepada personel yang semestinya, 

(d) Tetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap 

kebijakan dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien. 

Berdasarkan hal terse but di atas maka tujuan dan standar pengendalian 

mutu yang bisa dibuat terkait dengan mutu penerimaan dan keberlanjutan klien 

adalah: 

3. Menentukan pedoman evaluasi penerimaan dan keberlanjutan klien dan 

persetujuan mereka menjadi klien. Pedoman evaluasi ini meliputi: reviu 

terhadap informasi keuangan yang tersedia mengenal calon klien, 

mendapatkan informasi dari pihak ke tiga mengenal calon klien, 

melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, mengevaluasi 

independensi personel dan KAP serta kemampuan KAP untuk 

menyediakan jasa bagi calon klien, menetapkan pedoman manajemen 

risiko yang berkenaan dengan penerimaan dan keberlanjutan klien 

termasuk di dalamnya menetapkan kriteria klien yang beresiko tidak 

wajar, menetapkan pembatasan masa pemberian jasa sebagaimana yang 

diatur dalam PMK, peraturan Bapepam-LK dan peraturan BI, 

menetapkan tata cara penentuan fee audit dengan mengacu pada Surat 

Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia No: 

KEP.024/IAPIIVJlI2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit. Dalam 

menyusun pedoman terse but dengan mempertimbangkan SPAP (SA Seksi 

3lO tentang Penunjukkan Auditor Independen dan SA Seksi 320 tentang 
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Surat Perikatan Audit dan Seksi 9320 tentang lnterpretasi dari SA Seksi 

320) , ketentuan dari IAPI ataupun ketentuan lain dari Badan Pengatur 

lainnya. misal 8apepam (Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga 

Keuangan Nomor: Kep-31 O/BLl2008 tentang Independensi Akuntan yang 

Memberikan Jasa Audit di Padar Modal) dan Menteri Keuangan 

(Peraturan MeDteri Keuangan Nomor: 171PMK.01l2008 tentang Jasa 

Akuntan Publik). Apabila penugasan audit yang akan diterima berkaitan 

dengan perusahaan yang go public, bank dan audit atas keuangan negara 

maka penerimaan penugasan tersehut harus mengaeu pada persyaratan 

yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK, peraturan BI dan 

peraturan BPK RI. 

h. Menginfonnasikan pedoman evaluasi penerimaan dan keberlanjutan klien 

kepada persoDel yang tepat 

c. Menunjuk satu atau lebih personel dengan tingkat manaJemen yang 

semestinya, uotuk mengevaluasi infonnasi yang diperoleh mengenai calon 

klien atau klien. Informasi meliputi jenis jasa yang akan diberikan, jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan, pertimbangan-pertimbangan profesional, 

hukum dan bisnis. 

d. Membuat keputusan penerimaan atau penolakannya, melanjutkan atau tidak 

melanjutkan perikatan yang akan diterima. Penetapan keputusan tersebut 

ditandatangani oleh partner yang mengaudit dan pimpinan KAP 

e. Melakukan evaluasi klien, pada akhir peri ode tertentu atau pada saat 

terjadinya peristiwa khusus, untuk menentukan apakah hubungan 

dengannya perlu dilanjutkan. Evaluasi meliputi adanya perubahan 
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signifikan atas kondisi manajemen, komisaris. kepemilikan, penasehat 

hukum, kondisi keuangan, status perkara pengadilan, jenis usaba klien, 

lingkup perikatan dan apahila terjadi dispute. 

f. Menetapkan imbal jasa dengao mempertimbangkan : kebutuhan klien; 

tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties);independensi; 

tingkat keahlian (level of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada 

pekerjaan yang dilakukan serta tingkat kompleksitas pekeIjaan; banyaknya 

waktu yang di perlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan 

stafnya uotuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan fee yang 

disepakati. Anggota tidak diperkenankan menetapkan imbal jasa yang 

berhasis kontijensi baik langsung maupun tidak iangsung. 

g. Membuat kebijakan mengenai hatasan komisi dan fee referral yang dapat 

diterimaldiberikan oleh anggota KAP sesuai dengan aturan etika. 

h. Menunjuk personel dengan kualifikasi yang memadai untuk memantau 

pelaksanaan evaluasi penerimaan dan keberlanjutan klien sesuai dengan 

pedoman dan aturan -aturan yang telah ditetapkan. Pemantauan ini juga 

meliputi apakah pedoman mutu KAP yang telah ditetapkan masih sesuai 

dengan kondisi yang ada dan peraturan yang berlaku. 

P9. Aktivitas pengcndalian mutu memerlukan adanya suatu penetapan 

Standar I Dspeksi 

Surat Edaran Bank Indonesia No 3/32/DPNP tahun 2001 mengatur antara 

lain bahwa, bersedia untuk menjalani reviu ekstemal oleh IAPI tentang 

pengendaiian mutu di Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan (Bank 

Indonesia, 2001). Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No Kep-
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41IBU2008 mengatur antara lain bahwa, persyaratan AP yang melakukan 

kegiatan di Pasar Modal antara lain adalah sanggup menjalani reviu yang 

dilakukan oleh Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan peke~aan pemeriksaan 

dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan 

(Bapepam dan LK, 2008). Keputusan BPK RI No: 10IKlI-XIII.217!2oo8 tentang 

persyaratan AP dan KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara pasal 9 

ayat 2a menyebutkan bahwa, untuk dapat di tunjuk oleh BPI<, KAP harns 

memenuhi persyaratan bersedia di-reviu oleh BPK tentang pengendalian mutu 

KAP yang bersangkutan. 

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendaHan mutu 

mengenai inspeksi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur 

yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah di 

terapkan dengan efektif. Jenis prosedur inspeksi yang akan digunakan 

tergantung pada pengendalian yang ditetapkan oleh KAP dan penetapan 

tanggung jawab di KAP untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutunya (IAPl, SPAP, SPM Seksi 200, 2001). KAP harus 

mempertimbangkan perumusan kebijakan untuk: mencapai tujuan, sejauh 

tujuan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya. Perumusan kebijakan untuk 

mencapai tujuan tersebut meliputi : (I) Tetapkan batas lingkup dan isi program 

inspeksi KAP. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti 

setiap tujuan maka disusun suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur 

yang ditetapkan oleh KAP tidak harus mencakup semua atau juga tidak harus 

dibatasi hanya pada contoh berikut ini: (a) Tetapkan prosedur inspeksi yang di 

perlukan untuk. memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan 
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prosedur pengendalian mutu KAP diterapkan dengan efektif, dengan cara 

antara lain sebagai berikut : Tentukan tujuan, siapkan petunjuk, dan lakukan 

reviu program pelaksanaan inspeksi, Sediakan panduan mengenai lingkup 

pekerjaan inspeksi pada unit, fungsi, atau departemcn praktik, dan kriteria 

pemilihan perikatan yang akan di-reviu, Tetapkan frekuensi dan scat 

pelaksanaan inspeksi, Tetapkan prosedur untuk menyelesaikan 

ketidaksepakatan yang mungkin timbul antara pe-revlu dan personel 

pelaksanaan atau manajemen perikatan yang bersangkutan, (b) Tetapkan 

kualifikasi staf pelaksana inspeksi dan metode pemilihannya inelalui 

penentukan kriteria pemilihan pe-reviu, tcrmasuk tingkat tanggung jawab 

dalam KAP dan persyaratan mengenai pengetahuan khusus dan penetapkan 

tanggung jawab pemilihan personel inspeksi, (c) Laksanakan inspeksi terbadap 

unit, fungsi. atau departemen praktik melalui reviu dan uji kepatuhan terbadap 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu dan reviu atas perikatan tertentu 

tentang kesesuaiannya dengan SPAP. termasuk dengan standar auditing yang 

ditetapkan oleh IAPI, prinsip 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. Untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan yang mengikuti setiap tujuan maka disusun 

suatu rancangan prosedur, walaupun prosedur yang ditetapkan oleb KAP tidak 

barus mencakup semua atau juga tidak barus dibatasi hanya pada contob 

berikut ini: (a) Lakukan pembahasan temuan reviu inspeksi terhadap perikatan 

yang di-reviu. dengan staf pelaksana perikatan, (b) Lakukan pembahasan 
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temuan inspeksi men genal unit, fungsi, departemen praktik yang di-reviu. 

dengan personel manajemen yang bersangkutan, Laporkan temuan dan 

rekomendasi inspeksi, bersama dengan tindakan perbaikan yang diamhil atau 

direncanakan, kepada manajemen KAP, Pastikan bahwa tindakan perbaikan 

yang direncanakan telah dilaksanakan. 

Peraturan Menteri Keuangan DomOf 171PMK.01l2008 tentang Jasa 

Akuntan Puhlik pasal 27. menyebutkan bahwa untuk mendapatkan persetujuan 

pencantuman nama KAPA atau OAA harns memenuhi ketentuan antara lain 

disebutkan dalam ayat (3)c, yaitu terdapat reviu mutu paling sedikit sekali 

dalam 4 (empal) tahun oleh KAPA atau OAA yang dinyatakan dalam 

perjanjian kerja sarna. Dalam pasal 36 angka (5) peraturan tersehut 

menyebutkan bahwa KAP yang bekerjasama dengan KAPA atau OAA, wajih 

menyampaikan hasil reviu mutu kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat 

paling sedikit sekali dalam 4 (empal) tahun sejak tanggal perjanjian keIjasama. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tujuan dan standar pengendalian 

mutu yang bisa dibuat terkait dengan mutu inspeksi adalah : 

a. Menetapkan ruang lingkup dan program inspeksi yang akan dilaksanakan 

yang meliputi antara lain kriteria pemilihan perikatan yang akan di- revill, 

frekuensi dan saat pelaksanaannya serta menetapkan prosedur untuk 

menyelesaikan kemungkinan terjadinya ketidak sepakatan antara pe-reviu 

dengan personel atau manajemen yang di-reviu. 

b. Menetapkan persyaratan personel yang memeliki pengetahuan yang cukup 

sebagai penelaah atau yang melakukan inspeksi dan menetapkan personel 
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yang akan melakukan inspeksi sesuai dengan kriterialpersyaratan yang 

telah ditetapkan tersehut serta menetapkan tanggung jawabnya. 

c. Mengkomunikasikan prosedur inspeksi yang telah ditetapkan kepada 

seluruh personel 

d. Melaksanakan inspeksi terhadap unit, fungsi atau departemen praktik untuk 

memastikan bahwa standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan KAP 

telah dijalankan. 

e. Membuat laporan hasil inspeksi dengan menyajikan temuan penyimpangan 

dari standar yang telah ditetapkan dan membahas temuan tersebut dengan 

staf pelaksana perikatan yang di-revill, dengan manajrnen unit, fungsi, 

departemen yang di-reviu. 

f. Menyampaikan laporan temuan dan rekomendasi inspeksi, bersama dengan 

tindakan perbaikan yang diambil atan direncanakan kepada manajemen 

KAP. 

g. Membuat ringkasan temuan yang diperoleh dari prosedur inspeksi, paling 

kurang I (satu) tahun, dan pertimbangan penyebab dari temuan tersebut 

dan rekomendasi perbaikkannya. 

h. Mempertimbangkan, berdasarkan hasil temuan, tindakan dan modifikasi 

yang di perlukan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu serta 

mengkomunikasikan setiap perubahan pedoman pengendalian mutu KAP 

secara periodik. 

I. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam 

melakukan inspeksi. 
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J. Membuat kesanggupan bahwa Bapepam dan LK, BPK RI dan pihak 

berwenang yang di tunjuk dapat melakukan reviu pengendalian mutu KAP 

sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK, peraturan BPK RI 

dan peraturan BI. 

k. Memantau petaksanaan inspeksi sesuai dengan jadwal dan prosedur yang 

telab ditetapkan dan untuk KAP yang bekerjasama dengan KAPA atau 

OAA memantau pelaksanaan reviu mutu yang dilakukan oleh KAPA atau 

OAA sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sarna serta 

rnemantau penyampaian hasil reviu mutu tersebut kepada Sekretaris 

jenderal u.p. Kepala PPAlP paling sedikit sekali dalam 4 (empat) tabun 

sejak tanggal perjanjian kerjasama. Pemantauan ini juga meliputi apakah 

pedoman mutu KAP yang telah ditetapkan masih sesuai dengan kondisi 

yang ada dan peraturan yang berlaku. 

2.4.2. Aktivilas Pengukuran Kinerja (PIO - PIS) 

P.10. Aktivitas pcngendalian mutu memerlukan adaDya suatu 

Pengukuran Kinerja Independensi 

Pengukuran kinerja independensi in fact dapat dilakukan dengan 

mengevaluasi jawaban yang diberikan oleh calon personei atau personel 

auditor yang dievaluasi. Selain dengan melihat jawaban, evaluasi dapat 

dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh gambaran yang lengkap 

tentang latar belakang personei memberikan suatu jawaban. 
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Pengukuran kinerja independensi in appearance dilakukan dengan 

melihat kepatuhan Akuntan, Kantor Akuntan dan orang dalam KAP terhadap 

ketentutan independensi in appearance yang telah ditetapkan. Ketetapan 

tersebut terdiri dari ketetapan lAPI dan Menteri Keuangan serta 8apepam 

uotuk akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal. Independensi ini 

menyangkut pada independensi Akuntan, KAP dan orang dalam KAP. 

Pemantauan clapat dilakukan dengan meminta representasi tertulis dari 

Akuntan dan orang dalam KAP secara periodik atau pada setiap kali penugasan 

suatu perikatan audit yang menyatakan bahwa mereka memahami ketentuan 

independensi dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalarn ketentuan 

tersebut. Representasi tersebut juga dibuat uotuk independensi KAP nya yang 

ditandatangani oleh pimpinan KAP atau AP yang bertanggung jawab terhadap 

suatu penugasan audit. Evaluasi apakah Akuntan, KAP dan orang dalam KAP 

memiliki suatu hubungan tertentu dengan klien yang ada pada daftar klien 

yang telah diinformasikan kepada mereka. Saat berperan sebagai auditor 

utama, harns mendapatkan konfirmasi tentang independensi dari KAP lain 

yang melaksanakan bagian dari suatu kontrak perikatan. Pengukuran kinerja 

independensi juga dilakukan dengan meminta hasil pemantauan atas kepatuhan 

terhadap kebijakan dan prosedur mengenai independensi. 

P.ll.Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adanya suatu Pengilkuran 

Kinerja Penugasan Personel. 

Pengukuran kinerja penugasan personel dilakukan dengan melihat 

apakah: 
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a. Terdapat pendekatan yang digunakan oJeh KAP dalam penugasan 

personeJ, termasuk perencanaan kebutuhan personel seeara 

keseluruhan. masing-masing cabang, dan ukuran yang diterapkan uotuk 

mencapai keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan 

dan pemanfaatan personel dalam peJaksanaan perikatan dan telah 

dikomunikasikan kepada personel. Dalam menugaskan personel dalam 

suatu perikatan audit berkaitan dengan perusahaan go public, bank dan 

keuangan negara maka telab mengacu pada persyaratan-persyaratan 

dalam peraturan Bap-epam dan LK, peraturan BI dan peraturan BPK RI. 

b. relah dilakukan penunjukan satu 'tau lebih personel yang tepat untuk 

bertanggung jawab dalam penugasan personel. 

c. Adaoya penetapan penjadwalan waktu p-elaksanaan dan kehutuhan 

personel uotuk perikatan, oleh personel yang bertanggung jawab 

terhadap perikatan tersebut. 

d. Terdapat pemantauan atas pelaksanaan standar mutu penugasan 

personel sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

P.12. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adanya suatu 

Pengukuran Kinerja KODsultasi. 

Pengukuran kinerja konsultasi dilakukan dengan melihat apakah : 

a. Telah diidentifikasikan masalah dan situasi khusus yang mengharuskan 

personcl untuk berkonsultasi dan telah dikomunikasikan kepada 

personel. Telah di tunjuk satu atau lebih personel sebagai spesialis 

yang bertindak sebagai pihak yang berwenang dalam konsultasi. 

Apabila perikatan audit berkaitan dengan perusahaan go public, 
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bank dan keuangan negara maka telah mengacu pada kewajiban 

konsultasi atall melaporkan hasil temuan audit yang signifikan 

kepada Bapepam dan LK, BI, BPK RI sesuai dengan peraturan 

yang berIaku. 

b. Pelaksanaan konsultasi telah didokumentasikan termasuk 

pendokumentasian penyelesaian perbedaan pendapat antara 

personel pelaksana perikatan dengan para spesialis. 

c. Terdapat laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan standar mutu 

konsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

P.13. Aktivitas pengeodalian mutu memerlukan adaoya suatu 

Pengukuran Kinerja Supervisi. 

Pengukuran kinerja Supervisi dilakukan dengan melihat apakah : 

a. Te1ah ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

supervisi dan telah dikomunikasikan kepada seroua personel. 

b. Setiap perikatan telah dibuat perencanaan dan telah 

didokumentasikan serta telah di tunjuk personel yang bertanggung 

jawab atas perikatan tersebut. 

c. Telah terdapat pedoman bentuk dan isi kertas kerja, pedoman 

laporan, pedoman reviu kertas kerja dan laporan. 

d. Setiap pelaksanaan perikatan telah di - reviu, telah ada tindak lanjut 

hasil reviu dan telah didokumentasikan. 

e. Untuk perikatan audit yang berkaitan dengan perusahaan go public, 

bank dan keuangan negara, maka jenjang reviu telah dilakukan 
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dengan mengacu pada peTaturan 8apepam dan LK, peraturan BI dan 

peraturan BPK RI. 

f. Telah ada pendokumentasian atas penjeJasan laporan ke klien yang 

dilakukan pada saat cloossing conference. 

g. relah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian 

mutu supervisi. 

P.14. Aktivitas pengeodalian mutu memerlukao adRoya suatu 

Pengukuran Kinerja Pemekerjaan (Hiring). 

Pengukuran kinerja Pemekerjaan (Hiring) dilakukan dengan melihat 

apakah: 

a. Telah ditetapkan kebijakan dan prosedur mutu pengendalian 

pemekeIjaan dan telah dikomunikasikan kepada seluruh personel. 

b. Telah ada pedoman kepegawaian dan telah di tunjuk personel yang 

bertanggung jawab atas permasalahan kepegawaian. 

c. KAP telah memiliki rencana kebutuhan personei untuk seluruh 

jenjang organisasi. 

d. Proses penerimaan staf telah sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan dan kualifikasinya telah sesuai dengan job requiremenl 

yang telah ditentukan. 

e. Telah ada laporan hasil pemantauan pelaksanaan mutu pemekerjaan 

P.IS. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adaoya suatu 

Pengukuran Kinerja Pengembangan Profesional. 
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Pengukuran kinerja Pengembangan personei dilakukan dengan melihat 

apakab : 

3. Telah ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

pengembangan personel dan telab dikomunikasikan ke semua 

personel. 

b. Telah ada reneana dan realisasi program pengembangan profesi 

yang berkelanjutan yang dilakukan oleh intern KAP maupun dengan 

mengikuti PPL diluar KAP. 

c. Untuk PPL yang diikuti oleh AP telah memenuhi peraturan Menten 

Keuangan dan apahila AP tersebut terdaftar di 8apepam dan LK, 

BI dan BPK RI maka persyratan sertivikasi dan PPL harus 

mengaeu pada peraturan Bapepam dan LK, peraturan SI dan 

peraturan BPK RL KAP telab melaporkan sertivikasi dan PPL yang 

diikuti oleh AP sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

d. KAP telab memiliki fasilitas yang memungkinkan personel dalam 

KAP terse but dapat memperoleh informasi terkini mengenai 

akuntansi dan auditing serta peraturan-peraturan lainnya yang 

berhubungan dengan profesi. 

e. Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPL dan terdapat 

rekomendasi untuk pelaksanaan PPL berikutnya. 

f. Telah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian 

mutu pengembangan profesionai yang dilakukan secara periodik. 

P.16. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adaoya suato 

Peogukuran Kinerja Promosi (Advancement). 
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Pengukuran kinerja promosi dilakukan dengan melihat apakah : 

3. Telah ditetapkan kebijakan dan prosedur mutu promosi dan telah 

dikomunikasikan kepada semua personel. 

h. Telah ditetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh personel pada 

berbagai tingkat tanggungjawab dalam lCAP. 

c. Telah dilakukan evaluasi kinerja personel, yang seeara periodik- di 

beritahukan kepada para personel mengenai kemajuan mereka dan 

didokumentasikan. 

d. Telah ditetapkan personel yang diberi tanggung jawab uotuk 

keputusan promosi maupun pemberhentian. 

e. Telah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pedoman 

P.17. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adsoya suatu 

Pengukuran Kinerja Penerimaan dan keberlanjutan Klien. 

Pengukuran kinerja penerimaan dan keberlanjutan klien dilakukan 

dengan melihat apakah : 

a. Telah ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

penerimaan dan keberlanjutan klien dan telah dikomunikasikan 

kepada personel tertentu yang berwenang untuk memutuskan 

penerimaan dan keberlanjutan klien. 

b. Telah ditetapkan pedoman tertulis mengenat penerimaan dan 

keberlanjutan klien termasuk pedoman penetapan fee dengan 

mempertimbangkan peraturan Menteri Keuangan dan Surat 

Keputusan Ketua lAP!. Untuk perikatan yang berkaitan dengan 

audit perusahaan go public, bank, keuangan negara maka juga telah 
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rnengacu pada persyaratan yang diatur dalam peraturan Bapepam 

dan LK, peraturan BI dan peraturan BPK RI yang berkenaan dengan 

persyaratan AP dan KAP yang diperkenankan menangani perikatan 

tersebut. 

c. Pedoman tersebut telah dikomunikasikan pada personil yang tepat 

yang ditandai dengan tanda tanganlparaf bahwa personil tersebut 

telah memahami pedoman tentang penerimaan dan keberlanjutan 

klien. 

rl. Telah di tunjuk personel yang berwenang untuk rnemutuskan 

penerimaan/penolakan klien atau melanjutkan/tidak melanjutkan 

suatu perikatan dengan klien. Keputusan tersehut didokumentasikan 

dan disertai alasan penerimaanlpenolakan atau melanjutkan Itidak 

melanjutkan, di tandatangani oleh AP yang bertanggung jawab 

terhadap perikatan tersehut dan pimpinan KAP nya. 

e. Telah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian 

mutu penerimaan dan keberianjutan klien. 

P.IS. Aktivitas pengendalian mutu memerlukan adanya suatu 

Pengukuran Kinerja Inspeksi. 

Pengukuran kinerja Inspeksi dilakukan dengan melihat apakah : 

a. Telah ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

inspeksi dan telah dikomunikasikan kepada seluruh personel. 

b. Telah ditetapkan pedoman untuk melakukan inspeksi dan menunjuk 

personel yang dapat melakukan inspeksi dengan kualifikasi yang 
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lelah ditentukan. Melakukan training secara periodik kepada 

personel yang melakukan inspeksi. 

c. Telah ada program dan reneana inspeksi dan telah mendokumentasi

kan hasil inspeksi. 

d. Hasil inspeksi berupa temuan-temuan telah dikomunikasikan kepada 

personei pelaksana atau departemen yang diperiksa, disertai dengan 

rekomendasi perbaikan. Rekof!lendasi perbaikan terse but telah 

ditindaklanjuti. 

e. Untuk perikatan audit yang berkaitan dengan perusahaan go public, 

bank dan keuangan negara maka telah terdapat kesanggupan AP dan 

KAP uotuk di-reviu oleh Bapepam dan LK, BPK Rl maupun 

lembaga lainnya yang dapat di tunjuk sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

f Telah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian 

mulu inspeksi. 

4.2.3. Aktivitas Membandingkan Tujuan dan Standar dengan Kinerja 

(P19 - P27). 

P19. Aktivitas Membandingkan Tujuan dan Standar dengan Kinerja 

Independensi 

Setelah jawaban dan hasil wawancara diperoleh, ,1awaban dan hasil 

wawancara tersebut dibandingkan dengan tujuan dan standar independensi 

yang telah ditetapkan KAP yang pada umumnya dijelaskan dalam pedoman 
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pengendalian mutu KAP . Proses ini dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar 

gambaran tentang sikap mental personel auditor yang dievaluasi henar-benar 

bisa diungkap dengan jelas. Untuk setiap jawaban yang diberikan oleh 

personel dievaluasi penyimpangannya. Apakah penyimpangan tersebut bersifat 

negatif atau positif. lawaban personel auditor yang positif dapat dijadikan 

masukan untuk menyempurnakan standar jawaban yang telah ada. 

Membandingkan standar dengan kinerja independensi in appearance 

dilakukan dengan melihat apakah representasi yang telah dibuat oleh personel 

dan KAP serta representasi yang dibuat oleh KAP lain yang melaksanakan 

bagian dari perikatan tertentu telab memenuhi semua kriteria yang ditetapkan 

dalam standar independensi in appearance. Setiap penyimpangan baik yang 

positif maupun yang negatif diidentifikasi penyebabnya. 

P .20.Aktivitas Membandingkan Tujuan dan Standar dengan Kinerja 

Penugasan Personel 

Aktivitas membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja penugasan 

personel dilakukan dengan melihat apakah hasil kinerja telah memenuhi tujuan 

dan standar? Tujuan dan standar tersebut terdiri dari kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu yang dalarn KAP umumnya dijelaskan dalam Pedoman 

Pengendalian Mutu KAP. Setiap penyimpangan, baik yang positif maupun 

yang negatif, diidentifikasi penyebabnya. 

P21. Aktivitas Membandingkan Tujuan dan StaDdar dengan Kinerja 

Konsultasi 
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Aktivitas membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja konsultasi 

dilakukan dengan me1ihat apakah hasil kinerja telah memenuhi tujuan atau 

standar? Tujuan dan standar tersebut terdiri dari kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu yang dalam KAP umumnya dijelaskan dalam Pedoman 

Pengendalian Mutu KAP. Setiap penyimpangan, baik yang positif maupun 

yang negatif, diidentifikasi penyebabnya. 

P22. Aktivitas Membandingkan Tujuan dan Standar dengan Kinerja 

Supervisi. 

Aktivitas membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja supervisi 

dilakukan dengan melihat apakah hasil kinerja telah memenuhi tujuan atau 

standar? Tujuan dan standar tersehut terdiri dari kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu yang dalam KAP umumnya dijelaskan dalam Pedoman 

Pengendalian Mutu KAP. Setiap penyimpangan~ baik yang positif maupun 

yang negatif. diidentifikasi penyebabnya. 

P23. Aktivitas Membandingkan Tujuan dan Standar dengan Kinerja 

Pemekerjaan (Hiring) 

Aktivitas membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja 

pemekeIjaan (hiring) dilakukan dengan melihat apakah hasil kinerja telah 

memenuhi tujuan dan standar yang telah ditetapkan? Tujuan dan standar 

terse but terdiTi daTi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dalarn 

KAP urnumnya dijelaskan dalam Pedoman Pengendalian Mutu KAP. Setiap 
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penylmpangan, baik yang positif maupun yang negatif, diidentifikasi 

penyebabnya 

P24. Aktivitas Membandingkan Tujuan dan Standar dengan Kioerja 

Pengembangan Profesional 

Aktivitas membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja 

pengembangan profesional dilakukan dengan melihat apakah hasil kinerja 

telah memenuhi tujuan dan standar yang telah ditetapkan? Tujuan dan standar 

tersehut terdjri dari kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dalam 

KAP umumnya dijelaskan dalam Pedoman Pengendalian Mutu KAP. Setiap 

penyimpangan, baik yang positif maupun yang negatif, diidentifikasi 

penyebabnya. 

P25. Aktivitas Membandingkan Tujuan dan StBDdar deogan Kinerja 

Promosi (Advancement) 

Aktivitas membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja promosi 

dilakukan dengan melihat apakah hasil kinerja telah memenuhi tujuan atau 

standar? Tujuan dan standar tersebut terdiri dari kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu yang dalarn KAP umumnya dijelaskan dalam Pedoman 

Pengendalian Mutu KAP. Setiap penyimpangan, baik yang positif maupun 

yang negatif, diidentifikasi penyebabnya. 

P26. Aktivitas Membandingkan Tujuan dan Standar dengan Kinerja 

Penerimaan dan Keberlanjutan Klien 
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Aktivitas mernbandingkan tujuan dan standar dengan kinerja penerimaan 

dan keberlanjutan klien dilakukan dengan melihat apakah prosedur penerimaan 

dan keberlanjutan klien telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan standae yang 

telah ditetapkan? Tujuan dan standar tersebut tcrdiri dari kcbijakan dan 

prosedur pengendalian mutu yang dalam KAP umumnya dijelaskan dalam 

Pedoman Pengendalian Mutu KAP. Setiap penyimpangan, baik yang positif 

maupun yang negatif, diidentifikasi penyebabnya. 

P27. Aktivitas Membandingkan Tujuan dan Standar dengan Kinerja 

Inspeksi 

Aktivitas membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja inspeksi 

dilakukan dengan roeHhat apakah prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien 

telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan? 

Tujuan dan standar tersebut terdiri dari kebijakan dan prosedur pengendalian 

mutu yang dalam KAP umumnya dijelaskan dalam Pedoman Pengendalian 

Mutu KAP. Setiap penyimpangan, baik yang positif maupun yang negatif, 

diidentifikasi penyebabnya. 

4.2.4. Aktivitas Pengambilan Tindakan (P28 - P36) 

P28. Aktivitas Pengambilan Tindakan atas Independensi 

lawaban calon personel dijadikan dasar untuk mengambil keputusan 

menerima atau atau meno)ak calon personel tersebut sebagai karyawan KAP. 

J awaban personel yang juga sebagai cenninan sikap mental independen in fact 

tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk mensupervisi personei terse but 
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dalam menjalankan tugas auditoya. Selain sebagai bahan supervisi, hasil 

jawaban personel tersebut dapat juga dijadikan bahan uotuk melakukan 

pembinaan pribadi personel tersebut. 

Pengambilan tindakan dilakukan uotuk setiap penYlmpangan yang 

dilakukan oleh personel atau KAP lain yang melaksanakan bagian dari 

perikatan tertentu. Tindakan bisa berupa tegoran, pembinaan, peringatan atau 

pemutusan hubungan kerja 

P29. Aktivitas Pengambilan Tindakan atas Penugasan Penonel. 

Pengambilan tindakan dilakukan atas setiap penyimpangan yang timbu!. 

Penyimpangan negatif berartj di perlukan perbaikan dalam program 

pelaksanaannya. Penyimpangan yang positif didokumentasikan untuk terns 

dilanjutkan dan dapat dipertimbangkan sebagai bahan penyempumaan tujuan 

dan standar. 

P30. Aktivitas Pengambilan Tiodakan atas Konsultasi 

Pengambilan tindakan dilakukan atas setiap penyimpangan yang timbul. 

Penyimpangan negatif berarti di perlukan perbaikan dalam program 

pelaksanaannya. Penyimpangan yang positif didokumentasikan untuk terus 

dilanjutkan dan dapat dipertimbangkan sebagai bahan penyempurnaan tujuan 

dan standar. 

P31. Aktivitas Pengambilan Tindakao atas Supervisi 

Pengambilan tindakan dilakukan atas setiap penyimpangan yang timbul. 

Penyimpangan negatif berarti di perlukan perbaikan dalam program 
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pelaksanaannya. Penyirnpangan yang positif didokumentasikan untuk terus 

dilanjutkan dan dapat digunakan sebagai bahan penyempumaan tujuan dan 

standar. 

P32. Aktivitas Pengambilan Tindakan atas Pemekerjaan (Hiring) 

Pengambilan tindakan dilakukan atas setiap penyimpangan yang timbul. 

Penyimpangan negatif berarti di perlukan perbaikan dalam program 

peJaksanaannya. Penyimpangan yang positif didokumentasikan untuk terus 

dilanjutkan dan dapal digunakan sebagai bahan penyempurnaan tujuan dan 

standar. 

P33. Aktivitas Pengambilan Tindakan atas Pengembangan Profesional 

Pengambilan tindakan dilakukan atas setiap penyimpangan yang timbul. 

Penyimpangan negatif berartj di perlukan perbaikan dalarn program 

pelaksanaannya. Penyimpangan yang positif didokumentasikan untuk terus 

dilanjutkan dan dapal digunakan sebagai bahan penyempurnaan tujuan dan 

standar. 

P34. Aktivitas Pengambilan Tindakan atas Pengembangao Promosi 

Pengambilan tindakan dilakukan atas setiap penyimpangan yang timbul. 

Penyimpangan negatif berarti di perlukan perbaikan dalam program 

pelaksanaannya. Penyimpangan yang positif didokumentasikan uotuk terus 

dilanjutkan dan dapat digunakan sebagai bahan penyempumaan tujuan dan 

standar. 

\ 
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Pengambilan tindakan dilakukan alas setiap penyimpangan yang timbul. 

Penyimpangan negatif berarti di perlukan perbaikan dalam program 

pelaksanaannya. Penyimpangan yang positif didokumentasikan untuk terns 

dilanjutkan dan dapa! digunakan sebagai baban pertimbangan dalam 

penyempumaan tujuan dan standar. 

P36. Aktivitas Pengambilan Tindakan atas Inspeksi. 

Pengambilan tindakan dilakukan alas setiap penyimpangan yang limbu!. 

Penyimpangan negatif berarti di perlukan perbaikan dalam program 

pelaksanaannya. Penyimpangan yang positif didokumentasikan untuk terns 

dilanjutkan dan dapat digunakan juga sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyempumaan tujuan dan standar. 

Berrlasarkan hal tersebut di alas maka gambaran menyeluruh tentang 

aktivitas pengendalian mutu kantor akuntan publik yang dikembangkan 

melalui tiga puluh eDam proposisi. yang juga merupakan kerangka konseptual 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Rerangka Konseptual Aktivitas Pengendalian Mutu 

Kantor Akuntan Publik 

I Proposisi I I Proposisi 5 

I Proposisi 2 I Proposisi 6 Aktivitas 
Penetapan 

Reserch 
f-' I Proposisi 3 I Proposisi 7 f-----< Tujuan dan 

Question I Standar Mutu 

I Proposisi 4 I Proposisi 8 KAP 

I Proposisi 9 I 
Proposisi 10 II Proposisi 19 I 
Proposisi 11 II Proposisi 20 I 
Proposisi 12 II Proposisi 21 I 

I 
Aktivitas 

Proposisi 13 Proposisi 22 Pengukuran 
Reserch 

i--' Kinerja dan 
Question 2 Proposisi 14 Proposisi 23 r-- Aktivitas 

Membandingkan 
Proposisi 15 Proposisi 24 Tujuan dan 

Standar dengan 

Proposisi 16 Proposisi 25 Kinerja 

Proposisi 17 Proposisi 26 

I Proposisi 18 Proposisi 27 

Proposisi 28 I Proposisi 32 

Proposisi 29 I Proposisi 33 Aktivitas 
Pengambilan 

Reserch 
f-> Proposisi 30 I Proposisi 34 r-- Tindakan atas 

Question 3 Penyimpangan 

Proposisi 31 I Proposisi 35 Tujuan dan 
Standar 

I Proposisi 36 I 
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Berdasarkan kerangka konseptuaI terse but di atas maka aktivitas pengendaiian 

mutu KAP akan mcmiliki tiga aktivitas pokok yaitu: (I) Aktivitas penetapan 

tujuan dan standar mutu KAP, (2) Aktivitas pengukuran kinerja dan aktivitas 

membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja dan (3) Aktivitas 

pengambilan tindakan atas penyimpangan tujuan dan standar. Penggabungan 

aktivitas pengukuran kinerja dan aktivitas membandingkan standar dengan 

kinerja dalam satu proposisi dilakukan, karena dalam praktiknya sulit untuk 

memisahkan kedua aktivitas tersehut seeara jelas. Selain itll UDtuk 

memudahkan dalam proses pencarian data dilapangan dan interpretasi hasil 

penelitian. mak. kedua aktivit.s ini dijadikan s.tu. Sehingga, untuk 

seianjutnya penggambaran dan interpretasi hasil penelitian tentang aktivitas 

pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik dilakukan terhadap tiga aktivitas 

pokok terse but. 

Ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu pr-oses yang berurutan. Tidak 

adanya suatu tujuan dan standar akan menyebabkan tidak bisa diJakukannya 

pengukuran kinerj. dan ev.luasi kinetj •. Selanjutnya akan berdampak pad. 

tidak dapat dil.kukan pengambilan tindak.n korektif karena tidak adanya 

tujuan dan standar yang bisa dijadikan ukuran. 

lndependensi, penugasan personel. konsultasi. supervisi. pemekerjaan 

(hiring). pengemhangan profesi, promosi (advancement), penerimaan dan 

keberlanjutan klien, dan inspeksi merupakan faktor-faktor yang menentukan 

mutu kantor akuntan puhlik daJam memberikan jasa audit atas Japoran 

keuangan. 
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Akhimya. kesembilan aktivitas pengendalian mutu kantor akuntan pubJik 

terse but di alas yang akan dibahas dalarn penelitian ini. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada beberapa KAP yang berada di Surabaya 

untuk melihat aktivitas pengendalian mutu KAP tersebut. Dengan demikian, 

jenis penelitian yang dipilih dalam pembahasan ini merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan mUltiple case study yang subjek penelitiannya 

adalah beberapa KAP di Surabaya dengan melakukan analisis kualitatif 

deskriptif yaitu penelitian akan membuat gambaran menyeluruh tentang upaya 

pengendalian mutu yang dilakukan oleh KAP tersebut. Penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan metode yang dikembangkan 

oleh Yin (2002), metode ini digunakan karena objek penelitian tidak bisa 

dikontrol dan fenomena upaya pengendalian mutu KAP ini adalah fenomena 

saat ini (sedang berjalan). Pendekatan ini dipilih wena akan mengungkapkan 

bagaimana aktivitas pengendalian mutu audit yang dilakukan KAP (objek 

penelitian) untuk menjamin kualitas jasa audit laporan keuangan yang 

diberikan. Penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan studi kasus 

yang dikembangkan oleh Yin, antara lain dilakukan oleh Juwono, 2007 dengan 

judul "Peran Komite Audit Pada BUMN, Implementasi Good Corporate 

Governance Dan Kepercayaan shareholders T erhadap Keberadaan Komite 

Audit" (Studi Kasus Pada PTP XI) dan Dewi, 2007 dengan judul "Pemahaman 

Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Internal Perbankan Syariah " (Studi 

Kasus Pacta Bank Syariah X) 

109 
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Metode penelitian ini pada dasamya meliputi teknik pengambilan data 

dan interpretasi data. Oleh karena itu dalam penelitian ini memerlukan 

interaksi dengan objek penelitian yang bersifat interaktif uotuk memahami 

realitas objek (Musianto, 2002). Pengungkapan dan pemahaman objek 

penelitian dihentuk secara natural dengan melakukan wawancara, pengamatan 

dan dokumentasi terhadap aktivitas pengendalian mutu, Pertanyaan prolokol 

disusun UDtuk meningkatkan reliabilitas penelitian. Analisis dilakukan dengan 

membandingkan sualu pola yang ditemui dengan pola yang diprediksikan. Di 

sini, proposisi yang telab dibentuk dalam tinjauan teori dijadikan sebagai suatu 

pola yang diprediksikan. 

3.1 Unit Analisis 

Berdasarkan tiga pertanyaan penelitian dan tiga puluh eDam proposisi 

seperti pada gambar I, maka yang menjadi unit analisis penelitian ini adalah: 

a. Aktivitas penetapan tujuan dan standar independensi, penugasan personel, 

konsultasi, supervisi, pemekerjaan (hiring), pengembangan profesional, 

promosi (advancement), penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi. 

b. Aktivitas pengukuran kinerja berdasarkan tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan dan membandingkan kinerja dengan tujuan dan standar. 

c. Aktivitas pengambilan tindakan yang dilakukan oleh KAP dan atau 

personel KAP untuk setiap penyimpangan tujuan dan standar pengendalian 

mutu KAP yang telah ditetapkan . 

Sehingga penelitian lebih diarahkan pada 9 (sembilan) unsur pengendalian 

mutu KAP yang harus ada dalam setiap KAP tanpa terkecuali. 
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3.2 Sumber dan Jenis Data 

Untuk "Unit Analisis 1" jenis data yang dikumpulkan adalah: 

Pedoman sistem pengendalian mutu KAP, setiap KAP wajib memiliki 

sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian 

mutu dan hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif sistem 

tersebut yang di dalamnya tennasuk unsur-unsur standar mutu 

independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan 

(hiring), pengembangan profesional, promosi (advancement), penerimaan 

dan keberlanjutan klien, dan inspeksi. Standar ini di rumuskan untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan 

profesional dengan SPAP. Standar ini di rumuskan dengan mengaeu pada 

Standar pengendalian mutu dan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI 

dan peraturan lainnya yang herkaitan dengan penerapan sistem 

pengendalian mutu KAP, yaitu : peraturan Bapepam dan LK. PMK , 

peraturan BI, peraturan BPK RI, peraturan BUMN dan Surat Keputusan 

IAPI serta peraturan lainnya yang terkait. 

Data tersebut di atas akan diperoleh dengan metode dokumentasi dan ditunjang 

dengan melakukan wawancara dan observasilpenelaahan khususnya yang 

menyangkut kebijakan dan prosedur untuk merumuskan dan memantau 

standar. Pendokumentasiannya dalam bentuk naraSl dan untuk 

mendokumentasikan dokumen atau formulir yang digunakan untuk 

melaksanakan pengendalian mutu KAP ini hanya terbatas pada daftar dokumen 

yang digunakan oleh KAP yang berhubungan dengan pengendalian mutu. 

Dokumen dan formulir tersebut terlebih dahulu diamati dan ditelaah. Daftar 
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tersebut ditandatangani oleh pimpinan atall penanggung jawab masing-masing 

KAP dan yang melakukan penelitian, sebagai bukti validasi dari daftar 

dokumen tersebut. Wawancara dan observasi akan menjadi alat utama 

penelitian jika dokumen standar atao pedoman mutu KAP yang di maksud 

tidak ada di kantor akuntan puhlik. Wawancara dilakukan terhadap manajer 

dan parlner kantor akuntan publik ( lampiran 3) 

Untuk "Unit Analisis 2" jenis data yang dikumpulkan adalah: 

1. Dokumentasi alas bukti bahwa pedoman sistem pengendalian mutu 

telab dikomunikasikan ke seluruh personei. 

2. Dokumen jawaban test calon personei, personel yang berkaitan 

dengan independensi in/act 

3. Pemyataan independensi secara tertulis dari personei, orang dalam 

KAP dan KAP. Pemyataan independensi ini dapat dilakukan uotuk 

setiap penugasan dan atau uotuk setiap periode yang ditetapkan oleh 

KAP. 

4. Pendokumentasian oleh KAP atas pemantauan pelaksanaan 

independensi yang telah dilakukan. 

5. Pendokumentasian yang telah dilakukan KAP tentang rencana 

kebutuhan personel KAP secara keseluruhan dan untuk masing -

masing cabang serta untuk masing-masing perikatan audit. 

6. Pendokumentasian atas perencanaan audit yang telah dilakukan KAP 

yang antara lain mencakup rencana personel yang akan dilibatkan, 

personel yang bertanggung jawab terhadap job tersebut dan jadwaJ 

pelaksanaan penugasannya yang telah disetujui. 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS AKTIVITAS PENGENDALIAN ... ENDANG PRAMUWATI

113 

7. Pendokumentasian hasil pemantauan yang dilakukan uotuk 

pengendalian mutu p'enugasan personel. 

8. Pendokumentasian atas penunjukkan personel yang berwenang 

memberikan konsultasi. 

9. Pendokumentasian hasil konsultasi dalam kertas kerja pemeriksaan. 

10. Pendokumentasian hasil pemantauan pelaksanaan konsultasi uotuk 

meyakinkan bahwa konsultasi telah dilakukan untuk masalah atau 

situasi khusus yang mengharuskan uotuk konsultasi 

11. Pedoman pelaksanaan audit yang meliputi tahap pra perencanaan, 

perencanaan, pelaksanaan. penyusunan iaporan, closing conference 

dengan kHen dan penyampaian hasil laporan audit kepada klien. 

Pedoman tersebut termasuk pedoman manajemen risiko yang terkait 

dengan penugasan audit. 

12. Pedoman uotuk melakukan revlU kertas kerja pemeriksaan dan 

laporan. Pendokumentasian atas hasil reviu kertas kerja dan laporan 

audit yang akan diterbitkan. 

13. Pendokumentasian hasil pelaksanaan pengendalian mutu supervisi 

14. Pendokumentasian hasil pemaotauan pelaksanaan pengendalian mutu 

supervlSI. 

IS.Job requirement uotuk masing-masingjenjang dalam organisasi yang 

disesuaikan aotara lain dengan jenis-jenis penugasan yang ditangani 

atau spesifikasi dari usaba klien yang membutuhkan pengetahuan 

khusus. 
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16. Pedoman kepegawaian (Sumber Daya manusia I SDM) termasuk 

pedoman penerimaan karyawan dan pendokumentasian alas 

pelaksanaannya. Pendokumentasian atas penunjukkan personel yang 

bertanggung jawab terhadap kepegawaian. 

17. Pendokumentasian atas pemberian informasi kepada pelamar dan 

personel barn mengenai kebijakan kepegawaian dan infonnasi yang 

diberikan kepada personel lama adanya perubahan terhadap kebijakan 

kepegawaian. 

18. Pendokumentasian atas hasil evaluasi kinerja personel KAP. 

19. Pendokumentasian hasil pemantauan pelaksanaan pengendalian mutu 

pemekerjaan. 

20. Pendokumentasian rencana PPL yang telah dibuat oleh KAP untuk 

seluruh personelnya tennasuk AP dan penunjukkan penanggung 

jawab pelaksanaannya. Rencana PPL ini meliputi PPL yang akan 

dilaksanakan oleh intern KAP maupun mengikuti PPL diluar KAP. 

21. Pendokumentasian alas PPL yang telab diikuti oleh AP dengan 

memperhatikan peraturan Menteri Keuangan. peraturan Bapepam dan 

LK, peraturan Bank Indonesia dan peraturan BPK RI serta 

pelaporannya ke lembaga tersebut sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

22. Pendokumentasian atas laporan pelaksanaan PPL secara keseluruhan 

dan evaluasi yang telab dilakukan terbadap pelaksanaan tersebut serta 

rekomendasi yang dibuat. 
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23. Pendokumcntasian hasil pemantauan pelaksanaan pengendalian mutu 

pengembangan profesional yang dilakukan. 

24.0bservasi terhadap fasilitas perpustakaan yang ada dan fasilitas 

internet yang digunakan persone) uotuk mengakses referensi dan 

peraturan yang berhubungan dengan perikatan yang dikerjakan serta 

pendokumentasian atas peminjaman buku di perpustakaan tersehut 

Gika ada) 

25. Pendokumentasian dilaksanakannya on the job training selama 

pelaksanaan perikatan. 

26. Dokumentasi atas penetapan personel yang dapat memutuskan 

promosl atau pemberhentian dan hasil dari promosl dan 

pemberhentian personel yang dilakukan pada tahun 2008. 

27. Pendokurnentasian hasil pemantauan pelaksanaan penegndalian mutu 

promosi. 

28. Pendokumentasian atas evaluasi prosedur penenmaan dan 

keberlanjutan klien, penunjukan personel yang kompeten uotuk 

mengevaluasi penerimaanlpenolakan atau melanjutkanltidak 

melanjutkan suatu perikatan. 

29. Pendokumentasian alas persetujuanlpenolakannya yang telah 

ditandatangani oleh AP yang bertanggung jawab terhadap penugasan 

terse but dan pimpinan KAP nya. 

30. Pendokumentasian atas tidak dilanjutkannya suatu perikatan karena 

terjadinya suatu peristiwa khusus (hila ada). 

31. Pendokumentasian atas penetapan fee suatu perikatan audit. 
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32. Pendokumentasian atas kebijakan fee kontinjen, fee referral dan 

pemberian komisi serta observasi pelaksanaannya. 

33. Pendokumentasian hasil pemantauan pelaksanaan pengendalian mutu 

penerimaan dan keberlanjutan klien. 

34.Dokumentasi atas penetapan kualifikasi personei yang dapat 

melakukan inspeksi dan penunjukkan personelnya. 

35. Pedoman uotuk melaksanakan inspeksi 

36.Dokumentasi atas hasil pelaksanaan inspeksi meliputi laporan temuan, 

rekomendasi inspeksi dan rencana tindak lanjutnya. 

37. Dokumentasi basil reviu mulu yang dilakukan di KAPA dan OAA 

sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati dan 

dokumentasi pelaporannya ke Sekretaris jenderal u.p. Kepala PPAJP 

paling sedikil sekali dalam 4 (empal) tahun sejak tanggal perjanjian 

kerjasama. 

38. Untuk KAP yang menangani audit atas perusahaan go public, bank, 

keuangan negara mala pendokumentasian atas sertifikasi Bapepam 

dan LK, Bank Indonesia dan BPK RI lelab ada. 

39. Dokumentasi atas pelaksanaan tindak. lanjut. 

Data tersehut di atas akan diperoleh dengan metode dokumentasi dan ditunjang 

dengan melakukan wawancara dan observasi khususnya yang menyangkut 

kebijakan dan prosedur kerja. Pendokumentasian ini hanya terbatas pada daftar 

dokumen yang digunakan oleh KAP yang berhubungan dengan pengendalian 

mutu dan narasi dari hasil wawancara. Daftar dokumen dibuat setelah 

dilakukan pengamatan dan penelaahan. Daftar tersebut ditandatangani oleh 
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pimpinan masing-masing KAP dan yang melakukan penelitian sehagai bukti 

validasi dari daftar dokumen tersebut. Wawancara dan observasi akan menjadi 

alat utama penelitian jika data dokumen yang di maksud tidak ada di kantor 

akuntan puhlik. Wawancara dilakukan terhadap manajer audit dan partner 

kantor akuntan publik. 

Untuk "Unit Analisis 3" jenis data yang dikumpulkan adalab: 

Dokumentasi tindakan atall surat keputusan Kantor Akuntan Publik 

terhadap setiap penyimpangan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu 

KAP yang meliputi penyimpangan terhadap mutu independensi, 

penugasan personel. konsultasi, SUpervlSI, pemekerjaan (hiring), 

pengembangan profesional. promosi (advancement). penerimaan dan 

keberlanjutan klien, dan inspeksi. Penetapan penyimpangan tersebut di 

peroleh dengan membandingkan tujuan dan standar yang telab ditetapkan 

dengan kinerja yang ada di masing-masing KAP. 

Data terse but di atas akan diperoleh dengan metode dokumentasi dan ditunjang 

dengan melakukan wawancara dan observasi khususnya yang menyangkut 

kebijakan dan prosedur kerja. Pendokumentasian ini hanya terbatas pada daftar 

dokumen yang digunakan oleh KAP yang berhubungan dengan pengendalian 

mutu dan narasi dari hasil wawancara. Daftar dokumen dibuat setelah 

dilakukan pengamatan dan penelaahan. Daftar tersebut ditandatangani oleh 

pimpinan masing-masing KAP dan yang melakukan penelitian. Wawancara 

dan observasi akan menjadi alat utama penelitian jika data dokumen yang di 

maksud tidak ada di kantor akuntan publik. Wawancara dilakukan terhadap 

manajer audit dan partner kantor akuntan publik. 
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Setiap wawancara dipandu dengan pedoman wawancara yang disusun 

dengan berdasarkan proposisi yang telah disusun di atas (lihat pertanyaan 

prolokol). Sedangkan observasi langsung dilakukan pada kesempatan 

melakukan pengumpulan bukti wawancara. Ohservasi dilakukan pada proses 

pengendalian mutu yang dilakukan. Bukti yang dikumpulkan dari berbagai 

sumber tersebut akan diusahakan saling terangkai satu sarna lainnya. 

3.3 Pertanyaan Protokol 

Pertanyaan prolokol disusun untuk meningkatkan relillbililas penelitian 

selain digunakannya data dasar peneiitian (Yin, 1988), Pertanyaan protokol 

tersebut mencakup pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan terfokus. 

Pertanyaan menyeluruh meliputi : 

3.3.1 Pert.nyaaD menyeluruh meliputi : 

3.3.1.1. Apakah KAP memiliki Standar Pengendalian Mutu (SPM) 

yang didokumentasikan secara resmi sebagaimana diwajibkan 

dalarn SPAP? Apakah pedoman/standar terse but telah 

disosialisasikanldikomunikasikan ke personel dalam KAP? 

Apa bukti bahwa standar tersebut telah dikomunikasikan? 

3.3.1.2. Apakah untuk KAP yang kerjasama dengan KAPA, 

pendokumentasian atas Standar Pengendalian Mutu tersebut 

telah dibuat dalam bahasa Indonesia? 

3.3.1.3. Apakah SPM KAP sudah mencakup kebijakan dan prosedur 

mutu independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, 

pemekerjaan (hiring), pengembangan profesional, promosi 
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(advancemenl), penerimaan dan keberlanjutan klien. dan 

inspeksi? 

3.3.1.4. Apakah KAP termasuk dalam KAP yang memberikanjasa audit 

di Pasar modal dan telab terdaftar di Bapepam dan LK? 

3.3.1.5. Apakah KAP tennasuk KAP yang dapat memberikan jasa audit 

Bank dan telah terdaftar di Bank Indonesia? 

3.3.1.6. Apakah KAP tennasuk KAP yang <lapat memberikanjasa audit 

atas keuangan negara dan terdaftar di BPK RI? 

3.3.1.7. Apakah KAP berstatus sebagai kantor pusat atau kantor 

cabang? 

3.3.1.8. Apakah KAP memiliki pedoman manajemen fisiko tertulis 

tersendiri ataukah penetapan risiko dimasukkan dalam 

pedoman prosedur operasionai KAP. misal, dalam prosedur 

penerimaan dan keberlanjutan klien dan prosedur pelaksanaan 

audit? 

3.3.1.9. Bagaimana pelaksanaan sistern pengendalian mutu yang telab 

berjalan di KAP. Bagaimana pemantauan terhadap 

pelaksanaannya? 

3.3.1.10. Bagaimana KAP mengkinikan Pedoman Pengendalian Mutu 

KAP yang telah dimiliki yang disesuaikan dengan perubahan 

prosedur operasional KAP, aturan profesi yang terbaru 

ataupun aluran-aturan lain yang berhubungan?, misal peraturan 

Menteri Keuangan, Bapepam dan LK, Bank Indonesia. Berapa 
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periode sekali dilakukan evaluasi tersebut? Apakah ada 

personel yang di tunjuk uotuk melakukan ito? 

3.3.2. PertanYBan terfokus meliputi : 

3.3.2.1. Independensi. 

Pertanyaan tentang independensi in fact berkaitan dengan: Bagaimana 

standar lndependensi in fact dalam hubungannya standar mutu pribadi personeJ 

auditor yang memiliki karakter tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak dan 

seeara intelektual jujur ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik? Bagaimana 

beDtuk standar tersebut? Apakah standar ini di rumuskan dalam suatu 

pertanyaan atall desain kasus tentang sikap mental independen in fact yang 

harus di pecahkan oleh setiap calon personel auditor dan personel auditor yang 

ada di setiap jenjangnya. Bagaimana standar ini dikornunikasikan ke seluruh 

personel audit? Bagaimana standar ini dijalankan? Apakah Kantor Akuntan 

Publik memiliki satu bagian yang ditugasi secara khusus merumuskan 

pertanyaan atau kasus tentang independensi dan mengevaluasinya ? 

Bagaimana pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu independensi 

ini dilaksanakan? Tindakan apa yang dilakukan apabila terdapat penyimpangan 

signifikan? 

Sumber data: 

I) Partner Kantor Akuntan Publik 

2) Manajer Kantor Akuntan Publik 

3) Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan 

independensi. 
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I) Setelah mendapatkan pedoman pengendalian mutu KAP yang 

berhubungan dengan independensi, mempelajari dan 

mengidentifikasikan apakah pedoman pengendalian mutu KAP uotuk 

independensi tersebut telah memenuhi tujuan dan standar mutu 

independensi in/act. Apabila terdapat ketidaksesuaian signifikan, maka 

diskusikan denganparlner dan manajer. 

2) Mendapatkan prosedur bagaimana independensi in fact terse but hams 

dilakukan oleh personeI yang terlibat dalarn suatu perikatan, pelajari, 

apakah prosedur tersebut sudah memenuhi pengendalian yang telah 

ditetapkan. 

3) Meminta penjelasan ke partner dan manajer mengenai pengendaJian 

mutu independensi in fact yang telah berjalan di KAP. 

4) Berdasarkan pedornan mutu dan penjeJasan yang diperoleh, 

menggambarkan bagaimana KAP memperoleh keyakinan bahwa 

personel yang direkrut memenuhi mutu independensi in faci yang telah 

ditetapkan. 

5) Menanyakan apakah KAP memiliki satu bagian yang ditugasi seeara 

khusus memantau independensi in facl? 

6) Mendapatkan pendokumentasian atas independen in faci dalarn suatu 

penugasan 

-- --------------------------------------~ 
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7) Menggambarkan bagaimana Kantor Akuntan Publik melakukan pe

ngendalian bahwa indepcndensi in fac telah berjalan? Dan tindakan apa 

yang dilakukan atas setiap penyimpangan signifikan yang terjadi. 

Pertanyaan ten tang independensi in appearance berkaitan dengan: 

Bagaimana bentuk standar independensi In Appearance. yang berkaitan 

dengan (I) larangan memiliki saham klien baik seeara laogsung atau tidak, (2) 

larangan memiliki hubungan hutang piutang dengan klien, (3) larangan 

merangkap sebagai manajemen klien, (4) menjamin bahwa persone) auditor 

maupun Kantor Akuntan Publik tidak memiliki masalah hukum dengan klien. 

(5) larangan merangkap sebagai internal auditor klien ditetapkan? Untuk. KAP 

yang dapat memberikan jasa audit di Pasar Modal, pertanyaan berikut ini 

berlaku untuk akuntan, kantor akuntan puhlik dan orang dalam kantor akuntan 

publik yang meliputi (1) larangan untuk mempunyai kepentingan keuangan 

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

mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, (3) larangan mempunyai 

hubungan usaba secara langsung atau tidak langsung yang material dengan 

klien, (4) larangan memberikan jasa-jasa non audit tertentu kepada klien atau 

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

komisi. Bagaimana standar terse but dikomunikasikan ke seluruh personei yang 

melaksanakan audit? Bagaimana standar tersebut dijalankan? Bagaimana 

pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu independensi in 

appearance ini ? Tindakan apa yang dilakukan untuk setiap penyimpangan 

yang signifikan? 
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Sumber data : 

1) Partner Kantor Akuntan Publik 

2) Manajer Kantor Akuntan Publik 

3) Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan 

independensi. 

4) Prosedur independensi In Appearance 

Strategi penclitian : 

I) Setelah mendapatkan pedoman pengendaJian mutu KAP yang 

berhubungan dengan independensi. mempelajari dan meng 

identifikasikan apakah pedoman pengendalian mutu KAP untuk 

independensi tersebut telab memenuhi standar mutu independensi in 

appearance. Apabila teedapat ketidaksesuaian signifikan, maka minta 

penjelasan kepada partner mengapa demikian. 

2) Mendapatkan prosedur bagaimana independensi in appearance tersehut 

harns dilakukan oleh personel yang terlibat dalam suatu perikatan, KAP 

dan orang dalam KAP. Mempelajati prosedur tersehut, apakah prosedur 

tersehut sudah memenuhi pengendalian mutu yang telah ditetapkan. 

3) Meminta penjelasan partner dan manajer mengenai pengendalian mutu 

independensi in appearance yang sudah berjalan di KAP 

4) Mendapatkan dokumentasi atas pengendalian yang telah dilakukan. 

5) Mendapatkan infonnasi mengenai bagian yang ditugasi secara khusus 

memantau independensi In Appearance? 
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6) Menanyakan kepada personel apakah mereka mengetahui daftar klien 

yang ada di Kantor Akuntan Publik .sebagai dasar untuk menentukan 

independensi mereka. 

7) Menanyakan apakah dilakukan pemisahan antara personel audit dengan 

personel yang melakukan consulting service 

8) Meminta informasi mengenai konfirmasi yang dilakukan uotuk 

meyakini independensi KAP lain yang melaksanakan bagian dari suatu 

kontrak perikatan apabila KAP bertindak sebagai auditor utama. 

9) Menggambarkan kondisi perpustakaan atall fasilitas lain yang 

menyimpan literatur professional, literatur terbitan badan pengatur atau 

terbitan Kantor Akuntan Publik yang berhubungan dengan 

independensi. 

lO)Mendapatkan surat pernyataan independensi tertulis untuk seluruh 

personel yang terlibat dalam suatu penkatan audit dan KAP yang 

mendokurnentasikan bahwa semua yang terlibat dalarn suatu perikatan 

audit tersebut tennasuk KAP nya independen baik dalam falta maupun 

dalam penarnpilan ? 

11) Menggambarkan bagaimana KAP melakukan pemantauan bahwa 

independensi in appearance telah berjalan? Tindakan apa yang 

dilakukan atas setiap penyimpangan signifikan yang terjadi. 

3.3.2.2. Penugasan personel 

Pertanyaan tentang penugasan personel berkaitan dengan : 

Bagaimana pendekatan yang digunakan oleh KAP dalam penugasan personel, 

termasuk perencanaan kebutuhan untuk KAP secara keseluruhan dan untuk 
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masing-masing kantor cabangnya, dan ukuran yang telah diterapkan oleh KAP 

uDtuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan dan 

pemanfaatan personel dalam pelaksanaan perikatan?, Apakah KAP telah 

menunjuk satll atall lebih personel yang bertanggung jawab dalam penugasan 

personel?, Bagaimana kebijakan pengendalian mutu penugasan personei 

dikomunikasikan? Apakah rencana kebutuhan personel tahunan telah dihuat 

dengan mempertimbangkan bulan-bulan sibuk penanganan audit? Bagaimana 

jadwal waktu pelaksanaan dan kebutuhan personel uotuk setiap perikatan audit 

dibuat oleh personel yang bertanggung jawab dalam suatu perikatan terse but 

dan siapa yang me-reviu dan menyetujui ? Bagaimana pelaksanaan 

pengendalian mutu penugasan personel ini dipantau ? Tiodakan apa yang akan 

dilakukan apabila terjadi penyimpangan yang signifikan? 

Sumber Data: 

1) Partner Kantor Akuntan Publik 

2) Manajer atau personel yang pernah di tunjuk. sebagai penanggung jawab 

dalam suatu perikatan yang dilakukan oleh KAP 

3) Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan 

penugasan personel 

4) Prosedur penugasan personel 

Strategi Penelitian : 

1) Setelah mendapatkan pedoman pengendalian mutu KAP,mempelajari 

dan mengidentifikasikan bahwa pedoman pengendalian mutu penugasan 

personel telah memenuhi dengan standar mutu penugasan personel, 
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apabila terdapat ketidaksesuaian yang signifikan, minta penjelasan pada 

partner KAP tersehut. 

2) Meminta prosedur penugasan personel. pelajari. Apabila KAP tidak 

memiliki prosedur tertulis, maka gambarkan penjelasan dari partner 

KAP dan manajer yang kompeten mengenai prosedur penugasan 

personel yang berlaku di KAP yang bersangkutan. 

3) Mengidentifikasikan apakah prosedur tersehut telah memenuhi 

pengendalian mutu penugasan personel yang telab ditetapkan. apabila 

ada yang menyimpang, diskusikan dengan parmer KAP. 

4) Mendapatkan penjelasan dari partner dan manajer mengenai 

pengenda1ian mutu penugasan persone! yaog telab berjalan di KAP. 

5) Mendapatkan perencanaan personel KAP, apakah telab ditetapkan 

personel yang bC;!rtanggung jawab untuk mengatur perencanaan 

kebutuhan personel seeara keseluruhan dan untuk masing-masing 

cabang serta kebutuhan personel untuk masing-masing perikatan yang 

di butuhkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara 

kebutuhan. keahlian. pengembangan. dan pemanfaatan personel. 

6) Mendapatkan contoh audit working plan yang telah dibuat untuk 

penugasao audit. Apakah telab ditentukao jadwal pelaksaoaaonya, 

jangka waktu penugasannya. personel yang di butuhkan dan 

penanggung jawab dari penugasan tersebut. 

7) Meminta hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu 

penugasan personel, tindakan apa yang telah dilakukan apabila terdapat 

penyimpangan yang signifikan. 
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3.3.2.3. Konsultasi 

Pertanyaan tcntang konsultasi berkaitan dengan Bagaimana 

mengidentifikasikan masalah dan situasi khusus yang mengharuskan personel 

uotuk berkonsultasi? Bagaimana kebijakan tersehut dikomunikasikan ke 

seluruh personel? Bagaimana mendorong personel uotuk berkonsultasi dengan 

atall menggunakan sumber atao pihak yang berwenang mengenai masalah yang 

kompleks dan tidak biasa? Apakah telab di tunjuk individu atao spesialis yang 

berwenang uotuk memherikan konsultasi? dan apakah telah ditetapkan 

wewenang dalam memberikan konsultasi? Apakah KAP telah memiliki 

prosedur uotuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara personel pelaksana 

perikatan dengan para spesialis? Apakah AP dan KAP telah melakukan 

komunikasi dengan Bank Indonesia terkait dengan perikatan audit Bank yang 

dilakukan?, Apakah AP telah mengkomunikasikan ke Bank Indonesia 

mengenai temuan audit yang harus dilaporkan ke BI sebagaimana diatur daJam 

peraturan Bank Indonesia?, Untuk audit atas perusahaan go public dan 

keuangan negara apakah ada temuan signifikan yang dilaporkan ke Bapepam 

dan Lk dan BPK Rl? Apakah teJah ditentukan pendokumentasian minimum 

dari konsultasi yang telah dilakukan? Bagaimana memantau pelaksanaan 

pengendalian mutu konsultasi untuk memastikan bahwa masalah dan kondisi 

khusus yang telah ditetapkan telah dikonsultasikan kepada personel yang 

berwenang? Tindakan apa yang akan dilakukan apabila terdapat penyimpangan 

yang signifikan? 

Sumber Dala : 

I). Partner Kantor Akuntan Publik 
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2). Manajer atall personel yang pemah di tunjuk sebagai spesialis yang 

memiliki wewenang untuk melakukan konsultasi. 

3). Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan 

konsultasi. 

4). Prosedur konsultasi 

Strategi peneiilian : 

1. Setelah kita mendapatkan dan mempelajari standar pengendalian mutu 

KAP yang berhubungan dengan konsultasi, mengidentifikasikan apakah 

pedoman tersehut telab memenuhi standar mutu konsultasi. Diskusikan 

dengan partner KAP apabila ditemui adanya ketidak- sesuaian 

signifikan dan mengapa demikian. 

2. Meminta prosedur konsultasi seeara tertulis (hila ada), ditelaah apakah 

prosedur tersehut telah memenuhi pengendalian mutu yang ditetapkan. 

3. Mendapatkan penjelasan dari manajer dan patner mengenal 

pengendalian mutu KAP untuk konsultasi yang sudah beIjalan. 

4. Melakukan ohservasi alas pelaksanaan dari prosedur yang telah 

ditetapkan dengan pengendalian yang ada. 

S. Mendapatkan pendokumentasian tertulis atas personel atau spesialis 

yang di tunjuk untuk dapat melakukan konsultasi 

6. Mendapatkan pendokumentasian atas konsultasi yang telah dilakukan. 

7. Mendapatkan pendokumentasian komunikasi (hila ada) yang dilakukan 

dengan Bapepam dan LK , Bank Indonesia, BPK RI ? 
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8. Meminta hasil pemantauan KAP atas pelaksanaan pengendalian mutu 

konsutasi dan tindakan apa yang diiakukan apabila terdapat 

penyimpangan yang signifikan. 

3.3.2.4. Supervisi 

Pertanyaan teDtang supervisi berkaitan dengan : Bagaimana prosedur 

uotuk perencanaan perikatan?, Bagaimana prosedur uotuk mempertahankan 

standar mutu KAP uotuk. pekerjaan yang dilaksanakan? Bagaimana prosedur 

uotuk me-reviu kertas kerja dan Japoran perikatan? Apakah telab ditetapkan 

jenjang slipervisi dan reviu sesuai yang di3tur dalam peraturan Bapepam dan 

LK, peraturan SI dan peraturan BPK RI? Bagaimana hasil audit 

dikomunikasikan ke audiee?, Bagaimana kebijakan SUpervlSl 

dikomunikasikan ke seluruh personel?, Bagaimana memantau pelaksanaan 

supervisi untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan perikatan telab 

disupervisi seeara memadai? Tindakan apa yang akan dilakukan apabila 

terjadi penyimpangan yang signifikan? 

Sumber Data; 

1). Partner Kantor Akuntan Publik 

2). Manajer Kantor Akuntan Publik 

3). Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan supervisi. 

4). Prosedur supervisi. 

Strategi penelitian : 

1. Mendapatkan pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan 

dengan supervisi. mempelajari dan mengidentifikasikan apakah 
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pedoman tersebut telah sesuai dengan standar mutu supervisi. Apabila 

terdapat ketidaksesuaian signifikan, diskusikan dengan partner KAP. 

2. Mendapatkan prosedur tertulis uotuk melakukan supervisi, pelajari 

apakah prosedur tersehut sudah memenuhi pengendalian yang telab 

ditetapkan. Apabila tidak terdapat prosedur tertulis, maka gambarkan 

penjelasan yang diperoleh dari partner dan manajer mengenai prosedur 

supervisi yang dilakukan di KAP. Pendokumentasian apa yang dibuat 

dalam pelaksanaan supervisi. 

3. Mengobservasi pedoman perencanaan suatu perikalan, pelaksanaan 

perikatan audit, pedoman reviu kertas ketja dan pedoman reviu Japoran 

dengan memperhatikan peraturan BI. peraturan Bapepam dan LK. 

peraturan BPK RI 

4. Melakukan observasi atas pelaksanaan pedoman tersebut. 

5. Mendapatkan hasil pendokumentasian dari hasil reviu yang dilakukan 

oleh personel yang berwenang. 

6. Mendapatkan pendokumentasian atas pengendalian mutu dari perikatan 

yang dilaksanakan sebelum laporan dikeluarkan. 

7. Meminta contoh pendokumentasian hasil closing conference dengan 

klien . 

8. Meminta hasil pemantauan pelaksanaan pengendalian mutu 

pemekerjaan ini dan bila ada penYlmpangan signifikan, meminta 

infonnasi tentang tindakan apa yang dilakukan? 
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3.3.2.5. Pemekerjaan (hiring) 

Pertanyaan ten tang pemekerjaan berkaitan dengan : Bagaimana 

penyelenggaraan program yang dirancang untuk memperoleh personel 

berkemampuan?; Bagaimana kualifikasi dan pedoman untuk mengevaluasi 

orang-orang yang potensial dapat di pekerjakan untuk semua tingkat 

profesional?; Bagaimana evaluasi terhadap kinerja personel dilaksanakan?; 

Bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan kepegawaian 

diinformasikan kepada pelamar kerja dan personel baru? Bagaimana 

perencanaan kebutuhan tenaga dibuat dan Slapa yang di tunjuk sebagai 

penanggung jawab? Bagaimana evaluasi terhadap seluruh karyawan 

dilaksanakan? Bagaimana pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan 

pengendalian mutu pemekerjaan ? Tindakan apa yang akan dilakukan apabila 

terjadi penyimpangan? 

Sumber data: 

I). Partner Kantor Akuntan Publik 

2). Manajer Kantor Akuntan Publik 

3). Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan 

pemekerjaan (hiring). 

4). Prosedur pemekerjaan (hiring) 

Strategi penelitian : 

1. Setelah mendapatkan pedoman pengendalian mutu KAP terutama untuk 

mutu pemekerjaan, mempelajari dan mengidentifikasikan apakah 

pedoman mutu KAP tersebut telah memenuhi standar mutu 
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pemekerjaan, apabila lerdapat ketidaksesuaian yang material, 

diskusikan dengan partner KAP , mengapa demikian? 

2. Mendapatkan prosedur yang berhubungan dengan pemekerjaan, apabila 

tidak ada, gambarkan penjelasan yang diperoleh dari partner dan 

manajer KAP mengenai prosedur pemekerjaan yang berlaku di KAP 

tersehut. Identifikasikan apakah prosedur terse but telah memenuhi 

pengendalian mutu pemekerjaan yang telah ditetapkan? 

3. Mendapatkan Tencana kebutuhan personel uotuk seluruh jenjang. 

minimal uotuk jangka waktu satu tahuo. 

4. Menanyakan apakah KAP telab menetapkan secara tertulis mengenai 

job requirement uotuk masing-masing jenjang dalam organisasi? 

Apabila belum, tanyakan kepada partner atau manajemya tentang job 

requirement yang diinginkan untuk masing-masing jenjang yang 

penting dalam organisasi. 

5. Me1akukan observasi tentang penerimaan pegawai apakah telah sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan dan job requirement yang 

dipersyaratkan serta kebutuhan yang telah direncanakan? 

6. Mendokumentasikan apa yang telah dibuat oleh KAP berkenaan dengan 

prosedur pemekerjaan dan pendokumentasian atas pemantauan 

pelaksanaan pengendaliannya. 

7. Menanyakan tindakan apa yang dilakukan apabila terjadi 

penyimpangan. 

3.3.2.6. Pengembangan profesiona1. 

Pertanyaan tentang pengembangan profesional berkaitan dengan : 
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Apakah telah ditetapkan pedoman dan persyaratan uotuk program 

pengembangan profesional KAP? Apakah pedoman tersebut te1ah memasukkan 

peraturan-peraturan yang berlaku (peraturan Menteri Keuangan, Bapepam dan 

LK, Bank Indonesia dan peraturan BPK RI) berkenaan dengan program 

pengembangan profesi yang harus diikuti AP?; Apakah pedoman tersebut telab 

dikomunikasikan kepada seluruh personel? Bagaimana rencana program 

pelatihan tahunan disusun? Apakah pelatihan yang direncanakan meliputi 

pelatihan intern dan ekstem?; Bagaimana pelaksanaan program pelatihan yang 

sudah berjalan?; Bagaimana KAP dapat mengakses informasi terkini 

mengenai perkembangan profesi?, misal : fasilitas perpustakaan, internet ; 

Apakab fasili!as yang dimiliki KAP !elab diinfonnasikan kepada personel?; 

Bagaimana pelatihan ditempat kerja (on the job training) dijalankan?; Apakah 

KAP memiliki tim yang memiliki keahlian khusus? Bagaimana KAP 

melakukan pemantauan untuk meyakinkan bahwa personei yang terlibat dalam 

suatu perikatan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan? Tindakan apa 

yang akan dilakukan apabila terjadi ketidak sesuaian? 

Sumber dala : 

1). Partner Kantor Akuntan Publik 

2). Manajer Kantor Akuntan Publik 

3). Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan 

pengembangan profesional. 

4). Prosedur pengembangan profesional KAP. 
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Strategi pene/itian : 

1. Setelah mendapatkan pedoman pengendalian mutu KAP yang 

berhubungan dengan pengembangan profesional, mempelajari dan 

mengidentifikasikan apakah pedoman tersebut telah memenuhi standar 

mutu pengembangan profesiona1. Apabila terdapat ketidak sesuaian 

yang signifikan, diskusikan dengan partner KAP yang bersangkutan, 

mengapa demikian? 

2. Meminta prosedur tertulis mengenai pengembangan profesional di 

KAP, apabila tidak ada maka minta penjelasan ke partner dan manajer 

mengenai prosedur pengembangan profesional yang berlaku di KAP 

yang bersangkutan. Identifikasikan apakab prosedur tersebut telah 

memenuhi pengendalian mutu uotuk pengembangan profesional yang 

telab ditetapkan? 

3. Meminta rencana pengembangan profesional personel yang telab 

dibuat dan menanyakan mengenai realisasinya. Mengidentifikasikan 

apakah rencana pengembangan tersebut telah mempertimbangkan 

pendidikan profesi yang harus diikuti oleh AP sebagaimana diatur 

dalam peraturan Menteri Keuangan, Bapepam dan Bank Indonesia? 

4. Melakukan observasi terhadap vasilitas yang dimiliki KAP untuk dapat 

mendapatkan informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan 

pengembangan profesi dan peraturan pcraturan bam berkaitan dengan 

pekerjaan yang dilakukan 
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5. Mendapatkan penjelasan dari partner dan manajer mengenai sistem 

pengendalian mutu KAP untuk pengembangan profesional yang telah 

berjalan dan bagaimana KAP mendokumentasikannya. 

6. Meminta hasil pemantauan KAP terhadap pelaksanaan pengendalian 

mutu pengembangan profesional. Tindakan apa yang dilakukan hila 

terdapat penyimpangan yang signifikan . 

3.3.2.7. Promosi (Advancement) 

Pertanyaan tentang promosi berkaitan dengan : Bagaimana kualifikasi 

persone1 untuk berbagai tingkat tanggung jawab dalam KAP ditetapkan?; 

Bagaimana evaluasi kinerja personel secara periodik dilaksanakan?; 

Bagaimana evaluasi tersebut telah dikomunikasikan dan didokwnentasikan?; 

Bagaimana pelaksanaan promosi personel KAP yang sudah berjalan?; Apakah 

telah di tunjuk personel yang dapat memberi keputusan untuk promosi atau 

pemberhentian? Bagaimana pemantauan terhadap pelaksanaan pengendaJian 

mutu promosi dan tindakan apa yang dilakukan bila terjadi penyimpangan 

yang signifikan? 

Sumber data: 

I ). Partner Kantor Akuntan Publik 

2). Manajer Kantor Akuntan Publik 

3). Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan promosi. 

4). Prosedur promosi . 

Slralegi pene/ilian : 

1. Setelah mendapatkan pedoman pengendalian mutu KAP yang 

berhubungan dengan promosi, mempelajari dan mengidentifikasikan 
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apakah pedoman terse but telah memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian yang signifikan, 

diskusikan dengan partner KAP yang bersangkutan, mengapa 

demikian? 

2. Meminta prosedur tertulis mengenai promosi di KAP, apabila tidak ada 

maka minta penjelasan ke partner dan manajer mengenai prosedur 

promosi yang berlaku di KAP yang bersangkutan. Identifikasikan 

apakah prosedur tersebut telah memenuhi pengendalian mutu untuk 

promosi yang telab ditetapkan? 

3. Meminta penjelasan dari partner dan manajer mengenai pengendalian 

mutu KAP untuk promosi yang telab dilaksanakan dan bagaimana 

pendokumentasiannya? 

4. Meminta laporan pemantauan pelaksanaannya atas pengendalian mutu 

promosi. Apabila tidak ada, miota penjelasan ke partner atall manajer 

mengenai pemantauan yang telah dilaksanakan. Tindakan apa yang 

dilakukan apabila terdapat penyimpangan yang signifikan? 

3.3.2.8. Penerimaan dan keberlanjutan klien. 

Pertanyaan penerimaan dan keberlanjutan klien berkaitan dengan : 

Bagaimana prosedur evaluasi dan penerimaan klien ditetapkan ?; Apakah 

prosedur evaluasi tersebut telah mempertimbangkan batas waktu penanganan 

audit bagi AP dan KAP sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri 

Keuangan, Bank Indonesia dan bapepam dan LK?, Apakah prosedur tersebut 

telah mempertimbangkan persyaratan audit untuk Bank, perusahaan go public, 

keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku7, Bagaimana KAP 
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melakukan evaluasi terhadap klien pada akhir peri ode tertentu atau pada saat 

terjadinya peristiwa khusus, uotuk menentukan apakah hubungan dengan klien 

yang bersangkutan perlu dilanjutkan?; Bagaimana KAP menentukan fee uotuk 

suatu perikatan?; Bagaimana KAP menetapkan kriteria risiko uotuk 

penerimaan dan keberlanjutan klien? Bagaimana melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan pengendalian mutu penerimaan dan keberlanjutan klien 

dan tindakan apa yang dilakukan apabila ada penyimpangan yang signifikan? 

Sumber dala : 

I). Partner Kantor Akuntan Publik 

2). Manajer Kantor Akuntan Publik 

3). Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhuhungan dengan 

penerimaan dan keberlanjutan klien. 

4). Prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien . 

Strateg; penelilian : 

1. Setelah mendapatkan pedoman pengendalian mutu KAP yang 

berhubungan dengan penerimaan dan keberlanjutan klien. mempelajari 

dan mengidentifikasikan apakah pe-doman tersebut telah memenuhi 

standar mutu penerimaan dan keberlanjutan klien. Apabila terdapat 

ketidaksesuaian yang signifikan. diskusikan dengan partner KAP yang 

bersangkutan. mengapa demikian? 

2. Meminta prosedur tertulis mengenai penenmaan dan keberlanjutan 

klien. apabila tidak ada maka minta penjelasan ke partner dan manajer 

mengenai prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien yang berlaku di 

KAP yang bersangkutan. Identifikasikan apakab prosedur tersebuttelab 
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memenuhi pengendalian mutu untuk penenmaan dan keberlanjutan 

klien yang telah ditetapkan dengan memperhatikan peraturan Menteri 

Keuangan, Bank Indonesia, Bapepam dan LK yang mengatur batas 

maksimum penanganan jasa audit bagi AP dan KAP dan persyaratan 

untuk dapal menangani perikatan audit Bank, perusahaan go public dan 

keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan BPK RI? 

ldentifikasikan pula apakah prosedur tersebut telah menetapkan batasan 

risiko yang dapat diterima. 

3. Meminta penjelasan mengenai cara penetapan fee dalam suatu 

penugasan audit, apakah telah mengacu ke Surat Keputusan ketua 

Umum lAPI tentang kebijakan penentuanfee audit. 

4. Melakukan observasi terhadap perikatan audit yang telab dibuat oleh 

KAP, apakah telah mengacu pada SA Seksi 310 tentang Penunjukan 

Auditor lndependen dan SA Seksi 320 tentang Surat Perikatan Audit 

serta Seksi 9320 tentang Interpretasi dari SA Seksi 320. 

5. Mendapatkan infonnasi mengenai kebijakan fee kontinjen,jee referral 

dan komisi yang berlaku di KAP, 

6. Mendapatkan penjelasan dari partner dan manaJer mengenal 

pengendalian mutu KAP untuk penerimaan dan keberlanjutan klien 

yang telah dilaksanakan dan bagaimana pendokumntasiannya? 

7. Mendapatkan laporan pemantauan pelaksanaannya atas pengendalian 

mutu penerimaan dan keberlanjutan klien. Apabila tidak ada, minta 

penjelasan ke partner atau manajer mengenai bagaimana pemantauan 

dilakukan untuk meyakinkan bahwa pengendalian mutu penerimaan 
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dan keberlanjutan klien telah dilaksanakan. Tindakan apa yang 

dilakukan apabila terdapat peoyimpangan yang signifikan? 

3.3.2.9. Inspeksi 

Pertanyaan inspeksi berkaitan dengan: Bagaimana batas lingkup dan 

program inspeksi yang menjamin terlaksananya sistem pengendalian mutu 

KAP dilaksanakan?; Apakah kebijakan pengendalian mutu inspeksi ini telah 

menyebutkan kesanggupan AP dan KAP uotuk di-reviu oleh 8apepam dan Lk, 

BPK dan hadan berwenang lain yang di tunjuk sesuai dengan yang diatur 

dalam peraturan Bank Indonesia, Bapepam dan LK dan peraturan BPK RI?; 

Bagaimana kualifikasi personel yang melaksanakan inspeksi ditetapkan dan 

apakah KAP telah menunjuk personel uotuk melaksanakan inspeksi terse but?; 

Bagaimana rasio jumlah klien dengan partner dan manajerlsupervisor?; 

Bagaimana penyimpanan dan pemeliharaan kertas kerja pemeriksaan telah 

diamankan secara memadai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam 

peraturan?; Bagaimana KAP menyelenggarakan pencatatan. penggunaan waktu 

untuk setiap penugasan staf profesionalnya (lime sheet)?; Bagaimana 

pelaksanaan inspeksi dilakukan di KAP? Bagaimana laporan temuan dan 

tindak lanjutnya dibuat? Bagaimana pemantauan terhadap pelaksanaan 

pengendalian mutu inspeksi dilakukan untuk meyakinkan bahwa telah 

dilakukan inspeksi terhadap pelaksanaan pengendalian mutu KAP yang 

lainnya?; Tindakan apa yang akan dilakukan apabila terdapat penyimpangan 

yang signifikan terhadap pelaksanaannya. 

Sumber data: 

I). Partner Kantor Akuntan Publik 
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2). Manajer Kantor Akuntan Publik 

3). Pedoman pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan inspeksi 

4). Prosedur inspeksi. 

Sirategi peneUtian : 

1. Setelah mendapatkan pedornan pengendalian mutu KAP yang 

berhubungan dengan inspeksi, mempelajari dan mengidentifikasikan 

apakah pedoman terse hut telah memenuhi standar mutu inspeksi. 

Apabila terdapat ketidaksesuaian yang signifikan, diskusikan dengan 

partner KAP yang bersangkutan. mengapa demikian? 

2. Meminta prosedur tertulis mengenai inspeksi, apabila tidak ada maka 

Minta penjelasan ke partner dan manajer mengenai prosedur inspeksi 

yang berlaku dan periode dilakukannya inspeksi. Mengidentifikasikan 

apakah prosedur tersebut telah memenuhi pengendalian mutu untuk 

inspeksi yang telah ditetapkan? 

3. Meminta pendokumentasian penunjukkan personel untuk melakukan 

inspeksi dan prosedur inspeksi yang telah dilakukan termasuk laporan 

temuan yang telab dibuat. 

4. Menanyakan bagaimana KAP mendokumentasikan tindak lanjut atas 

hasil (emuan inspeksi yang (elah dilakukan? 

5. Meminta laporan rekapitulasi temuan inspeksi seJama satu tabuo 

penjelasan penyebabnya dan rekomendasi perbaikan yang diberikan. 

6. Dapatkan laporan pemantauan atas dilaksanakannya inspeksi, bila tidak 

ada, tanyakan ke partner bagaimana KAP melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan inspeksi sehingga dapat diyakini bahwa inspeksi 
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telab dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah 

ditetapkan. Tindakan apa yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan 

yang signifikan. 

3.4 Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian adalah aktivitas pengendalian mutu KAP. Subjek 

penelitiannya adalah beberapa kantor akuntan publik di Surabaya, karena 

daerah yang ingin dicakup peneiitian ini cukup luas, yaitu Surabaya, maka 

perlu gambaran minimal tentang aktivitas pengendalian mutu KAP di daerah 

penelitian. Di Surabaya terdapat 52 KAP (IAPI, 2008 dan PPAJP, 2009, 

(diolab)). Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dua KAP yang 

memiliki kerjasama dengan asing, yaitu yang memiliki kerjasama dengan 

Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) dan yang bekerjasarna dengan 

Organisasi Audit Asing (OAA) dan satu Kantor Akuntan Publik lokal yang 

tidak bekerjasama dengan asing dan tidak memiliki kantor cabang. Penetapan 

subjek penelitian didasarkan pada besar-kecilnya KAP yang dilihat 

berdasarkan jumlah partner dan staf profesionalnya. Data lengkap KAP yang 

ada di Surabaya beserta jumlah partner dan staf profesionalnya dapat dilihat 

pada lampiran 2. Tiga KAP yang dipilih menjadi subjek penelitian adalah 2 

KAP dan kelompok KAP yang bekerjasama dengan asing dan memiliki 

Partnerlrekan diatas 30 orang dengan jumlah staf di Surabaya di atas 30 orang, 

I KAP lokal yang tidak bekerjasama dengan asing dan tidak memiliki kantor 

cabang memiliki partner lebih dari 1 orang dan staf profesional lebih dari 40 

orang. Pertimbangan dan alasan pemilihan subjek penelitian adalah: 
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1. KAP adalah unit usaba yang digunakan AP uotuk memberikan jasa audit 

atas laporan keuangan, dan dalam membcrikan jasa terse but KAP 

diwajibkan oleh standar profesional uotuk mengendalikan mutu audit. 

2. Adanya kemungkinan perbedaan aktivitas pengendalian mutu yang terjadi 

pada ketiga KAP tersebut karena perbedaan kondisi KAP. 

3. Pertimbangan teknis, baik waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki. 

Penetapan tiga KAP ini merupakan penetapan awal penelitian. Pemilihan 

KAP lain (sebagai tambaban) tidak akan dilakukan jika telab terjadi 

pengulangan infonnasi yang di butuhkan (Moleong, 2000). 

Dalarn tesis ini pemilihan subjek penelitian adalah sarna dengan 

penelitian terdabulu yang dilakukan oleh Christiawan (2004), kecuali untuk 

Koperasi Jasa Audit tidak dipilih sebagai subjek penelitian karena Koperasi 

Jasa Audit telab bubar. 

3,5 Tabap-Iabap Penelilian 

Ada liga lahap peneiitian, ketika berada di lapangan. Ketiga tahap itu 

bersifat siklus, tidak tinier, artinya tahap--tahap itu senantiasa diulangi 

sementara suatu tahap ditangani. Ketiga tahap tersebut adalah: tahap eksplorasi 

menyeluruh, tahap eksplorasi terfokus dan tahap konfinnasi. 

Pada tahap eksplorasi menyeluruh, akan dilakukan grand tour 

observation dan grand tour question. Kegiatan yang dilakukan adalah 

rnelakukan pengarnatan dan rnengajukan pertanyaan untuk memperoleh 

gambaran yang bersifat umum, garis besar atau gambaran permukaan tentang 

pengendalian mutu yang terjadi di kantor akuntan publik yang diteliti. 
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Pada tahap eksplorasi terfokus, penelitian mulai ditangani secara TmCI 

uotuk mendapatkan kedalaman tentang unit analisis yang diteliti. Penelitian 

didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan secara tentatif dalam 

proPOSISl. 

Tahap konfirmasi diJakukan untuk memperoleh kredibilitas peneiitian, 

dan akan dilakukan selama penelitian dilakukan. Cara yang dilakukan pada 

tahap ini adalah: 

1. Member chek, yakni mengkonfinnasi temuan penelitian kepada subjek 

penelitian dengan meminta tanggapan (Moieong, 1988). 

2. Trianguiasi, yailu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding data ito (Moieong. 1988). Dalam tahapan ini yang dilakukan 

adalah membandingkan data hasil wawancara dengan isi data dokumen 

yang terkait. 

3.6 Ana.isis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan multiple case study dengan 

multiple unit analysis. Penelitian dilakukan terhadap kantor akuntan publik di 

Surabaya. Jumlah KAP yang ada di Surabaya adalah 52 KAP (IAPI, 2008 dan 

PPAJP,2009, (diolah)). Dari 52 KAP yang ada 19 KAP merupakan kanlor 

cabang dan 3 KAP merupakan kantor pusat. Dengan dilakukannya penelitian 

pada beberapa KAP ini diharapkan lebih memiliki gambaran menye)uruh 

tentang aktivitas pengendalian mutu seperti yang diwajibkan dalam SPAP. 

Penggunaan lebih dari satu KAP akan memberikan gambaran apakah satu 

aktivitas pengendalian mutu audit di satu kantor akan juga terjadi di kantor 
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yang lain (logika replika). Penggunaan dua KAP sebagai objek penelitian akan 

lebih meningkatkan validitas ekstemal penelitian. 

Terdapat dua tahap analisis data yang akan dilakukan, yaitu tahap analisis 

data di lapangan serentak. dengan proses pengumpulan data, dan tahap sesudah 

di lapangan penelitian. 

Analisis data yang dipilih selama berada di lapaogan penelitian meliputi 

analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponensial (Faisal, 1990). 

8. Analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran dan pengertian 

yang menyeluruh ten tang aktivitas pengendalian mutu. Hasil analisis 

berupa pengertian permukaan tentang domain konseptual yang ada seputar 

aktivitas pengendalian mutu KAP. Misalnya, mutu independensi, 

penugasan personei, konsultasi, SUpervlSl, pemekerjaan (hiring), 

pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, 

dan inspeksi. Mutu independensi mencakup independensi in fact dan in 

appearance dan seterusnya. Analisis domain ini digunakan ketika data

data terkumpul dari tahap eksplorasi menyeluruh (dari basil grand tour 

observation dan grand tour question) 

b. Analisis taksonorni, yang dituju dari analisis ini adalab struktur internal 

masing-rnasing domain (yang telab difokuskan dalam proposisi atall dan 

tahap eksplorasi menyeluruh) dengan cara rnengorganisasikan atau 

menghimpun elernen-elemen yang sarna. Dengan demikian analisis ini 

dilakukan terhadap data yang diperoleh pada tahap eksplorasi terfokus. 

Untuk mengikhtisarkan anal isis ini digunakan diagram taksonomi. 

• 
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c. Analisis Komponensial. yang dianalisis adalah kontras-kontras struktur 

internal masing-masing domain, dan bukannya elemen-elemen yang sarna 

seperti dalarn analisis taksonomi. Hasil anal isis ini dapat dirangkum ke 

dalam suatu diagram yang rnenunjukkan kontras-kontras dimensi yang 

diteliti. 

Sesudah ketiga anal isis tersebut se]esai bersamaan dengan proses 

pengumpulan data, dilakukan suatu analisis menyeluruh ten tang persamaan 

dan perbedaan aktivitas pengendalian mutu KAP dari KAP yang menjadi 

tempat penelitian. Analisis ini dapat disebut sebagai suatu rangkuman umum 

temuan penelitian dengan penonjolan dari perspektif yang dianggap mengikat 

seluruh gejala. 
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PENY AJ1AN DAN ANALISIS DATA 

Penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu : tahap eksplorasi menyeluruh, 

tahap eksplorasi terfokus. tahap konfinnasi dan diakhiri dengan tahap interpretasi 

data. 

Pada tahap eksplorasi menyeluruh, dilakukan grand lour observation dan 

grand tour question. Pada awal penulisan tesis ini terlebih dabulu dilakukan 

diskusi dengan salah satu peneliti terdahulu yaitu Yulius Yogi Christiawan. 

Diskusi membicarakan tentang perbedaan lingkup penelitian namun dengan 

kriteria subjek penelitian yang sarna. Untuk sementara ditetapkan subjek 

penelitian yang sarna dengan peneliti terse but yaitu tiga KAP dan satu 

Koperasi Jasa Audit (KJA). Judul tesis ini adalah Analisis Aktivitas 

Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (Stud; Kasus pada Beberapa 

Kantor Akunlan Publik di Surabaya) yang membahas pengendalian mutu KAP 

yang mencakup unsur-unsur independensi. penugasan personel. konsultasi. 

supervlsl, pemekerjaan (hiring), pengembangan profesional. promosl 

(advancement), penenmaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi 

sebagaimana yang diatur dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM) dan juga 

membahas peraturan - peraturan iainnya yang berkaitan dengan penerapan 

unsur-unsur pengendalian mutu tersebut yaitu peraturan Menteri Keuangan , 

peraturan 8apepam dan LK. peraturan BI, peraturan BPK RI. peraturan 

BUMN. Surat Keputusan lAPI dan peraturan lainnya yang berhubungan. 

Langkah berikutnya adalah mencocokkan nama KAP yang akan dijadikan 

146 
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subjek penelitian dengan Directory IAPI tabuo 2008, dari sini diketahui bahwa 

KJA sudah tidak terdaftar dalam Directory tersebut, kemudian ketua 

mengkonfirmasikan mengenai keheradaan KJA dengan ketua IAPI Jawa 

Timur. Dan konfirmasi seeara lisan tersehut diberikan jawaban bahwa KJA 

telah dibubarkan. Langkah selanjutnya menemui penanggung jawab dari ke 

tiga KAP tersehut uotuk mendapatkan ijin seeara lisan bahwa ke tiga KAP 

terse but bersedia dijadikan subjek penelitian dan dijawab bahwa mereka setuju 

uotuk dijadikan subjek penelitian. Selain dari pada itll juga dilakukan 

pencocokkan data daftar nama KAP Surabaya yang diperoieh dari PPAJP pada 

april 2009 dengan Directory 2008, dan ditemui adanya beberapa KAP yang 

tidak tercantum dalam Directory 2008, ketidak sesuaian data tersehut 

dikonfinnasikan ke ketua IAPI Jawa Timur dan diberi penjelasan bahwa 

beberapa KAP tidak aktif dan belum membayar iuran sehingga tidak 

tercantum dalam Directory 2008 dan beberapa KAP ada yang berubah di tahun 

2008 sehingga atas perubahan terse but belum tercantum pada Directory 2008. 

Berdasarkan informasi tersebut dan berdasarkan kriteria subjek penelitian yang 

telab ditetapkan, maka ditetapkan subjek penelitian adalab tiga KAP. Dalam 

menentukan subjek penelitian, kriterian pengelompokkan besarnya KAP adalah 

herdasarkan jumJah partner dan tenaga profesionalnya dan berdasarkan dari data 

KAP Surabaya yang telab diolab, maka subjek penelitian yang ditetapkan adalab 

sarna dengan yang telah ditetapkan sernentara, kecuali untuk KJA karena telah 

bubar. Hasil dari tahap ini disajikan pada sub bab Gambaran Umum Objek 

Penelitian. Setelah ijin diperoleh selanjutnya panduan wawancara, contoh "daftar 

dokumen yang digunakan dalam aktivitas pengendalian mutu KAP" diserahkan ke 
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KAP yang akan menjadi subjek penelitian disertai penjeiasan bahwa panduan 

wawancara tersebut bukan merupakan daftar kuesioner dan penelitian ini tidak 

akan meng-copy dokumen atau formulir-fonnulir yang digunakan KAP dalam 

aktivitas pengendalian mutunya. Selain dari pada itu disertakan pula daftar jenis 

data yang secara tentatif akan ditelaah pada saat dilakukannya penelitian untuk 

memberikan gambaran awal kepada subjek pe-nelitian tentang jenis dokumen apa 

saja yang akan ditelaah dalarn peneletian ini, sehingga <lapat disiapkan dan dapat 

dipahami karena kemungkinan nama dokumen tersebut pada setiap KAP dapat 

herheda. Setelah dilakukan pengamatan dan penelaahan terhadap dokumen yang 

berkaitan dengan pengendalian mutu KAP. maka dokumen tersehut akan 

dinarasikan dalam daftar dokumen . Untuk menjaga akurasi dan vaJiditas dari tesis 

ini maka daftar dokumen tersehut akan ditandatangani oleh peneliti dan pimpinan 

atau penanggung jawab KAP. Setelah KAP yang digunakan sebagai subjek 

penelitian menyetujui cam penelitian yang akan dilakukan. kemudian ditentukan 

jadwal penelitiannya, karena bertepatan dengan masa sibuk KAP, maka penelitian 

barn dilakukan setelah mendapat konfirmasi dari masing-masing KAP. Penelitian 

dilakukan dengan heherapa kali kunjungan ke KAP dan setiap k.li akan 

melakukan kunjungan harus konfinnasi ke partner KAP yang bersangkutan. 

Pada tahap eksplorasi terfokus, mulai dilakukan penelitian secara rinei untuk 

mendapatkan kedalaman tentang unit analisis yang diteliti. Agar diperoleh 

gambaran yang menyeluruh, pertanyaan dan diskusi dilakukan dengan 

berpedoman pada struktur proposisi yang ditetapkan yang meliputi sembilan 

unsur peogendalian mutu KAP yang ditetapkan dalam SPM seksi 100 dan 200 

yaitu independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan 
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(hiring), pengembangan profesional, promosi (advancement), penenmaan dan 

keberlanjutan khen , inspeksi dan peraturan-peraturan yang terkait dengan 

pelaksanaan sistem pengendalian mutu KAP tersebut. Hasil dari eksplorasi 

terfokus ini dapat dilihat pada tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.18 yaitu diagram 

taksonomi. Penelitian dilakukan dengan wawancara langsung dan meminta 

dokwnen yang terkait dengan aktivitas pengendalian mutu KAP yang 

bersangkutan untuk diamati dan ditelaah yang kemudian didokumentasikan dalam 

"daftar dokumen yang digunakan KAP dalam aktivitas pengendalian mutu KAP". 

Hasil dati tahap ini dapat dilihat pada sub bab Penyajian Data dan Lampiran 3. 

T ahap konfmnasi dengan member chek dilakukan untuk mengkonfinnasi 

temuan penelitian kepada subjek penelitian dan meminta tanggapan personel KAP 

atas temuan tersebut. Temuan yang dikonfirmasikan meliputi ketidak sesuaian 

atau ketidak lengkapan pedoman pengendalian mutu KAP yang telah ada dengan 

tujuan dan standar yang ditetapkan (proposisi) dan ketidak sesuaian proposisi 

yang telah ditetapkan dengan kinerjanya. Akhirnya konfinnasi dilakukan dengan 

rriangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan basil pengamatan dan 

penelaahan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian mutu KAP. 

Hasil dari tahap ini dapat dilihat pada sub bab penyajian data. 

HasH akhir dari tahap eksplorasi terfokus dan tahap konfinnasi selanjutnya 

ditulis dan dikirim kembali ke masing-masing partner dan atau manajer untuk 

mendapatkan koreksi dan konfinnasi persetujuannya. Tahap ini dilakukan karena 

beberapa hal yang dibicarakan dalam wawancara adakalanya memberikan 

pengertian yang berbeda antara peneliti dengan partner atau manajer yang 

diwawancarai. Selain dati pada itu ada beberapa hal yang dibicarakan pada saat 
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wawancara bersifat rahasia dan banya terhatas boleh diketahui oleh peneliti. 

Beberapa istilah khusus yang menyangkut identifIkasi subjek penelitian juga tidak 

diperkenankan uotuk diungkapkan dengan nama atall istilah yang sebenamya. 

Pada tahap ini peneliti bertemu sekali lagi dengan masing-masing partner untuk 

mendiskusikan hasil wawancara dan dokwnentasi yang telah diJakukan untuk 

menentukan mana yang boteh diungkapkan untuk umum dan mana yang tidak. 

Untuk KAPA, hasil wawancara terlebih <lahulu disampaikan melalui email untuk 

dilakukan reviu oleh executive direclOr. 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penetapan subjek penelitian 

didasarkan pada besar-kecilnya KAP yang dilihat berdasarkan jumlah Partner 

dan Staf profesionalnya. Berdasarkan dala dari Departemen Keuangan-PPAlP 

yang diperoleh pada April 2009 dan Directory KAP dan AP tahun 2008 yang 

disusun oleh lAP! bekerjasarna dengan Departemen Keuangan (setelah diolah), 

jumlah KAP yang ada di Surabaya adalah 52 (lima puluh dual. Dari jumlah 

tersebut, KAP yang berstatus sebagai Cabang beIjumlah 19 (sembilan belas) dan 

3 (tiga) KAP berslatus sebagai kantor pusal. Daftar ke-S2 (lima puluh dual KAP 

tersebut dapat dilihat pada larnpiran 2 

Subjek penelitian adalah 3 (tiga) Kantor Akunlan Publik yang terdiri dari 

1) Satu Kantor Akuntan Publik (cabang) yang bekerjasarna dengan Kantor 

Akuntan Publik Asing disingkat (KAPA), (2) Satu Kantor Akuntan Publik 

(cabang) yang bekerjasama dengan Organisasi Audit Asing disingkat (OAA) 

dan satu kantor akuntan Publik lokal (tidak bekerjasarna dengan asing) 
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disingkat (APL). Penyingkatan nama tersebut atas permintaan KAP yang 

bersangkutan. 

Di Surabaya KAPA berstatus sebagai cabang dengan jumlah seluruh 

partner adalah 39 dan staf profesional yang berada di Surabaya adalah 37. 

Kantor Pusal KAPA berada di Jakarta. Di Surabaya OAA bersatatus sebagai 

cabang dengan jumlah seluruh partner 35 dan staf profesional yang ada di 

Surabaya adalab 41. APL adalab Kantor Akuntan Publik lokal yang tidak 

bekerjasama dengan asing, tidak memiliki cabang dan berkantor di Surabaya . 

KAP lokal ini memiliki 2 partner dengan jumlah staf profesional 50. 

4.2. Penyajian data 

Data yang disajikan dalam bah ini adalah hasil penelitian yang 

diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan dan penelitian dokumen, dan 

merupakan data utama. Analisis yang dilakukan hersarnaan dengan proses 

pengumpulan data ito adalah anal isis domain, analisis taksonomi, dan analisis 

komponensial. Ketiga anal isis ditampilkan secara simultan. berdasarkan fokus 

penelitian. Sedangkan anal isis temuan akan diuraikan tersendiri sub bab 

anal isis data hasil penelitian 

Alur penyajian data berdasarkan penelitian umum dan penelitian 

terfokus yang telah ditetapkan (secara tentatif), dan hasil perkembangan di 

lapangan, sehingga penyajian data akan disajikan berdasarkan informasi umum 

dan menurut aktivitas pengendalian mutu KAP yang ada di KAP masing

masing. Data yang diperoleh akan langsung dibandingkan antara ketiga KAP 

apabila data tersebut bersifat umum. Dari perbandingan secara langsung ini 
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akan dapat ditampilkan kontras aktivitas pengendalian mutu KAP di ketiga 

KAP yang dijadikan subjek penelitian. Namun demikian, karena tcrdapat 

perbedaan-perbedaan data yang diperoleh, akibat terdapat ciri-ciri khusus di 

antara tiga KAP di seputar aktivitas pengendalian mulu, maka masing-masing 

ciri akan ditangani seeara khusus dan akan ditampilkan tersendiri. Akhimya 

terdapat 4 (eropal) sub bah yang masing-masing membicarakan dan 

menggambarkan (1) gambaran umum tentang aktivitas pengendalian mutu 

KAP, (2) aktivitas penetapan tujuan dan standar mutu independensi. penugasan 

personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesionai, 

promosl, penerimaan dan keberlanjutan klien, inspeksi, (3) aktivitas 

pengukuran dan membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja 

pengendalian mutu, (4) aktivitas pengamhilan tindakan atas penyimpangan 

terhadap tujuan dan standar. 

Sub bab pertama tentang gambaran umalD KAP yang berbubungan 

dengao aktivitas pengendalian mutu KAP. Sub bah ini menggambarkan 

tentang gambaran umum KAP dan bagaimana pedoman pengendalian mutu 

yang ada di masing-masing KAP disusun sebagaimana diwajibkan dalam SPM. 

Sub hah kedua ten tang aktivitas pen eta pan tujuao dan standar mutu 

independensi, penugasan personel, konsultasi. supervisi, pemekerjaan, 

pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan 

inspeksi. Sub bab ini ditutup dengan gambaran mengenai hagaimana KAP 

menjalankan aktivitasnya agar sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan. 
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Sub bah ketiga tentang aktivitas pengukuran dan membandingkan 

tujuan dan standar dengan kinerja pengendalian mutu terse hut 

menggambarkan bagaimana KAP melakukan pengukuran dan 

membandingkan tujuan dan standar dengan kinerja mutu independensi. 

penugasan personel. konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan 

profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi. 

Sub bab keempat teDtang aktivitas pengalDbiian tiodakan atas 

penyim.pangaD dari tujuan dan standar yang telab ditetapkan 

menggambarkan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleb KAP jika personel 

melanggar ketentuan dalam tujuan dan standar pengendalian mutu KAP yang 

telab ditetapkan. 

4.2.1 Aktivitas untuk memperoleh gambaran umum KAP yang berhubungan 

dengan pengendalian mutu KAP 

Berikut ini disajikan hasil ringkasan wawancara di masing-masing KAP 

terkait dengan informasi umum tentang pengendalian mutu KAP yang ada di 

masing-masing KAP yang menjadi subjek penelitian. 

KAPA berstatus sebagai cabang dan terdaftar di Bapepam dan LK, BI 

dan BPK RJ sehingga dapat melakukan audit terhadap perusahaan go public. 

bank dan lembaga keuangan. dan keuangan negara termasuk. audit BUMN. 

Untuk KAPA cabang Surabaya tidak ada klien yang terkait dengan audit 

keuangan negara maupun BUMN. Pada saat dilakukan penelitian di KAPA 

cabang Surabaya, tidak diperoleh pedoman tertulis yang secara khusus 

mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. Pedoman 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS AKTIVITAS PENGENDALIAN ... ENDANG PRAMUWATI

154 

kebijakan dan prosedur pengendaJian mutu tertulis tersebut berada di kantor 

pusat Jakarta dan disusun dalam bahasa Indonesia serta telah mencakup 

sembi Ian unsur pengendalian yaitu independensi, penugasan personel, 

konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, 

penerimaan dan keberlanjutan klien dan inspeksi. Untuk kantor cabang KAPA 

Surabaya, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu tertulis tersebut belum 

disosialisasikan ke seluruh personel. Pengendalian mutu KAP seeara umum 

telab dilaksanakan karen. telab tercakup dal.m pelaksanaan .uditny. yang 

telah terprogram dalam bentuk software audit. Pemantauan pelaksanaannya 

antara lain melalui reviu terhadap kertas kerja yang berkenaan dengan 

pelaksanaan audit dan berhubungan dengan unsur-unsur pengendalian mutu 

KAP, misal: independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, 

penerimaan dan keberlanjutan klien. serta inspeksi setahun sekali oleh tim 

internal dan regional. Pada saat ditanyakan mengenai pedoman manajemen 

risiko. direktur eksekutif KAPA surabaya mengatakan bahwa di KAPA 

surabaya tidak terdapat pedoman khusus mengenai manajemen risiko, namun 

dalam pelaksanaan audit selalu dilakukan identifikasi dan penetapan adanya 

risiko audit yang akan mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu penugasan 

audit maupun keputusan dilanjutkan maupun tidak dilanjutkannya penugasan 

audit. Identifikasi terhadap risiko tersebut juga berpengaruh terhadap luas audit 

maupun jenjang reviu yang diwajibkan. Sebagai contoh, untuk penanganan 

audit dengan tingkat risiko moderate harns direviu oleh independent partner. 

KAPA telah memiliki bagian khusus yang menangani pedoman kebijakan dan 

prosedur pengendalian mutu KAP dan secara periodik telah dikinikan termasuk 
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kertas kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan pengendalian mutu 

terse but. 

OAA adalah KAP yang bekerjasama dengan organisasi audit asmg. 

Surabaya merupakan kantor cabang. sedangkan kanlor pusatnya berada di 

Jakarta. OAA telab terdaftar di BI dan Bapepam dan LK, untuk BPK RI kantor 

cabang Surabaya belum terdaftar dan rencananya akan mengikuti sertifikasi 

pada bulan Juli 2009. Pada saat dilakukan penelitian di OAA cabang Surabaya, 

tidak diperoleh pedoman khusus mengenai kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu KAP. Berdasarkan penjelasan partner Surabaya, pedoman 

kebijakan dan prosedur pengendalian routu tersebut berada di kaoto! pusat 

Jakarta. Namun demikian unsur-unsur pengendalian mutu tersebut telah 

tercakup dalam Quality Audit and assurance, "X" audit methodology dan 

"Y"SMART software audit eX" dan "Y" bukan nama sebenarnya, OAA 

keberatan uotuk disebutkan nama sebenamya). Ada yang khusus menyusun 

dan mengkinikan pedoman ini yaitu divisi Audit & Assurance. Untuk kantor 

cabang OAA Surabaya. kebijakan dan prosedur pengendalian mutu tersebut 

belum disosialisasikan ke seluruh personel. Secara umum pedoman tersebut 

telah dilaksanakan dan dipantau pelaksanaannya melalui reviu kertas kerja 

pelaksanaan audit dan inspeksi yang dilakukan oleh internal maupun 

internasional atau regional dimana OAA bekerjasama dengan Organisasi 

Auditor Asing. 

APL adalah KAP lokal yang tidak bekerjasama dengan asing dan tidak 

memiliki cabang. APL ini telah terdaftar di Bapepam dan LK dan Bank. 

Indonesia. APL belum memiliki sertifikat uotuk dapat melakukan audit bank 
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dengan pnnSlp syariah. APL juga belum terdaftar di BPK RI. APL telah 

memiliki pedoman kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP yang 

mencakup sembilan unsur pengendalian yaitu independensi, penugasan 

personel, konsuitasi, supervisi, pemekerjaan (hiring) pengembangan 

profesional. promosi (advancement), penerimaan dan keberlanjutan klien, dan 

inspeksi. APL tidak memiliki bagian khusus yang bertugas menyusun dan 

mengkinikan pedoman mutu tersebut. Pedoman kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu disusun oleh para partner, manajer dan supervisor. 

Pedoman sistem pengendalian mutu yang dimiliki belum dikinikan. Untuk 

sosialisasinya juga belum ke seluruh personel KAP, namun baru terbatas pada 

partner, manager dan supervisor. Kebijakan dan prosedur yang disusun belum 

sepenuhnya mengacu pada peraturan-peraturan yang mempengaruhi 

pelaksanaan pengendalian mutu, misal: peraturan Bapepam dan LK yang 

mengatur mengenai pengendalian mutu, independensi. penerimaan dan 

keberlanjutan klien, pengembangan profesional, peraturan Menteri keuangan, 

peraturan BI, BPK RI dan BUMN yang berhubungan dengan pengembangan 

profesional dan penerimaan dan keberlanjutan kHen. APL belum memiliki 

pedoman manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan 8apepam dan 

LK, namun demikian pada saat mengevaluasi calon klien, APL telah 

mempertimbangkan risiko penugasannya. Pedoman kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu ini belum sepenuhnya dilaksanakan dalam APL dan 

pemantauannya juga belum dilakukan secara maksimal. 

4.2.1.1 Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standar Mutu Independensi 
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Aktivitas penetapan tujuan dan prosedur ini diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan 

independensi baik independensi in fact maupun in appearance. Serikut ini 

disajikan hasil wawancara dan dokumentasi di masing-masing KAP terkait 

dengan aktivitas penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

independensi. 

Saat ditanyakan pertanyaan yang terfokus mengenai bagaimana KAP 

menetapkan standar independensi in fact, maka di jawab : 

KAPA : Standar independensi in fact telab ditetapkan dalam manual 

independensi yang ditetapkan oleh Global Firm. 

OAA Standar independensi in fact telah ditetapkan dalam manual 

independensi. 

APL Tidak dibuat standar khusus untuk independensi in fact, namun 

persyaratan independensi secara umum baik in fact maupun in 

appearance telah dituangkan dalam pemyataan independensi. 

P : Bagaimana bentuk standar tersebut, apakah dirumuskan dalam suatu 

pertanyaan ataukah desain kasus? 

KAPA: Bentuknya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan bu. Kemudian 

KAPA menunjukkan pedoman independensinya. 

OAA : Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. 

APL : Dirumuskan dalam suatu pemyataan independensi. 

P Bagaimana standar tersebut dikomunikasikan ke seluruh personel 

dalam KAP? 
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KAPA : Kebijakan dan standar pengendalian mutu independensi belum 

dikomunikasikan ke personel yang ada di KAPA cabang Surabaya, 

Damun demikian aplikasi penerapannya telah kami dikomunikasikan 

melalui pedoman dan kebijakan kerja kantor dalam bentuk software 

dan setiap personei di kantor ini bisa mengakses. Kebijakan tersebut 

termasuk kebijakan independensi. 

OAA Kami mengkomunikasikannya kebijakan independensi melalui : 

Independence & Relationship Manual, Training, Internal Office 

Memorandum 

APL Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu independensi 

dikomunikasikan baru terbatas pada partner. manajer dan supervisor, 

belum ke seluruh personei KAP 

P : Bagaimana standar ini dijalankan dan bagaimana pemantauan atas 

pelaksanaannya 

KAPA: Standar in fact dijalankan dengan memasukkan pemyataan 

independensi dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Independent 

Statement Audit Engagement, Attest Client Continuance Form dan New 

Client Form. Setiap tiga bulan kami diwajibkan untuk melakukan 

konfirmasi independensi melalui sistim internal yang dikoordinasikan 

oleh Area /ndependen Leader. 

OAA : Standar in fact dijalankan dengan membuat pemyataan independensi 

setahun sekali yang dilampiri dengan daftar klien pada periode yang 

bersangkutan dan dibuat UDtuk setiap personel KAP. Pemyataan 
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independensi ini di arslp oleh Human Resources Division Kami 

diminta uotuk mengumpulkan pemyataan terscbut setiap tahuo pada 

minggu pertarna bulan Juli. Untuk setiap penugasan juga dibuat 

pemyataan independensi dan di arslp di KKP. Pemyataan 

independensi ini menyatakan bahwa KAP dan staf te1ah memenuhi 

ketentuan independensi, peraturan-peraturan yang berlaku interpretasi 

dan ketentuan yang ditetapkan oleh IAPI. Jadi yang memantau 

pelaksanaannya dari bagian HRD kantor kami bu. 

APL : Standar in fact ini dijalankan dengan membuat surat pemyataan 

independensi untuk setiap persone] dalam KAP dan dihuat sekali 

uotuk selama personel bekerja dalam APL , walaupun dalam panduan 

sistem pengendalian mutu KAP ditetapkan setiap tabuo diperbaharui. 

P : Apakah ada bagian khusus yang merurnuskan pertanyaan atau kasus 

tentang independensi dan rnengevaluasinya? 

KAPA : Independensi lelab dirumuskan oleh Global Firm, seperti yang lelah 

saya tunjukkan ke ibu tadi. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan 

peraturan yang ada di Indonesia oleh independent senior manager 

dan Country independent Leader termasuk penyesuaian peraturan 

independensi yang ditetapkan oleh Bapepam dan mernantau 

pelaksanaannya Apabila sesuai dengan periode yang telah ditetapkan 

tidak ada konfinnasi maka akan diingatkan melalui email untuk 

segera membuat konfinnasi independensi dan dibuat oleh setiap 

personel KAP. 
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OAA ya ada, bagian Audit & Assurance dan ada partner yang ditunjuk 

uotuk bertanggung jawab mengenai independensi, sehingga apabiJa 

ada pennasalahan atao pengecualian dari pernyataan independensi 

yang dihuat maka harus diinformasikan ke independent partner 

tersebut. . 

APL ; Tidak ada. memang dipedoman sistem pengendaJian mutu disehutkan 

bahwa ditunjuk seeara khusus seorang rekan yang berwenang 

menangani masalah-masalah independensi, tapi dalam pelaksanaan

oya kita tangani hersama bu kalau ada masalah. 

P : Apakah dalam standar ditetapkan larangan untuk memiliki saham 

klien baik seeara langsung maupun tidak, larangan memiliki hutang 

piutang dengan klien, larangan merangkap sebagai manaJemen 

klien, merangkap sebagai internal auditor klien? 

KAPA: Ya. Dalam pemyataan independensi mencantumkan hal tersebut. 

OAA : Ya 

APL : Ya 

P : Bagaimana KAP bisa menjamin bahwa personel auditor maupun KAP 

tidak memiliki masalah hukum dengan klien? 

KAPA: Melalui pernyataan dalam Independent Statement Audit Engagement. 

Attest Client Continuance Form. New Client Form. New Engagement 

Form dan evaluasi yang dilakukan oleh Independent Senior Manager 

dan Country Independent Leader 
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OAA : Melalui pemyataan dalam Independence Checklist for Employees yang 

dibuat uotuk setiap personel yang terlibat dalam audit. 

APL : Va, melalui pemyataan independensi dari masing-masing personel itu. 

P : Karena KAP bapak/ ibu terdaftar di 8apepam dan KAP bapak dapat 

menangani audit perusahaan go public, bagaimana KAP dapat 

menjamin babwa akuntan, KAP dan orang dalam KAP adalab 

independen sebagaimana di8tur dalam peraturan 8apepam dan LK? 

KAPA: Kebijakan kami mengenai independensi tclah disesuaikan dengan 

aturan terse but bu dan hal itll tercermin dalam fonnulir Independent 

Statement Audit Engagement, Attest Client Continuance Form, New 

Client Form dan New Engagement Form. Untuk seliap perikatan, 

independensinya dievaluasi terlebih dabulu oleh Independent Senior 

Manager dan Country Independent Leader dan evaluasinya dilakukan 

seeara menyeJuruh yaitu independensinya terhadap KAPA seluruh 

dunia. Sehingga dilakukan evaluasi bahwa klien independen terhadap 

akuntan, orang dalam KAP dan KAP 

OAA : Kami memiliki prosedur untuk mengevaluasi independensi. Sebelum 

menerima penugasan audit perusahaan go public, partner yang 

bersangkutan menyesuaikan dengan peraturan Bapepam dan LK. 

Kami telah menunjuk satu partner yang bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan masalah etika dan independensi. Dalam pemyataan 

independensi yang kami buat terse but, bu, kami juga menyatakan 

bahwa kami comply dengan peraturan independensi yang teckait. 

Engagement partner harus memenuhi kode etik yang ditetapkan oleh 
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IAPI dan juga regulasi dari Menkeu, BI, 8apepam &LK yang 

berkenaan dengan akuntan publik. 

APL Kebijakan dan prosedur kami belum mencakup aluran tersebut, dan 

untuk saat ini tidak terdapat klien yang go public. 

P Bagaimana standar independensi in appearance 101 dijaJankan dan 

bagaimana pemantauan uotuk pelaksanaannya 

KAPA: Untuk seliap perikatan. pemyataan independensi yang telah dibuat 

dievaluasi terlebih dahulu oleh Independent Senior Manager dan 

Country Independent Leader dan evaluasinya dilakukan seeara 

menyeluruh yailu independensinya terhadap KAPA seluruh dunia, 

baik terhadap personel auditor, orang dalam KAP dan KAP. 

OAA Untuk seliap perikatan dibuat pemyataan independensi dan uotuk 

pemantauannya telah dilakukan reviu pada saat awal penugasan audit 

dan apabiJa terdapat pennasalahan akan didiskusikan dengan parlner 

yang bertanggung jawab untuk independensi .. 

APL Independensi ini dijalankan dengan membuat surat pemyataan 

independensi untuk masing-masing personel. tetapi kami belum bisa 

memisahkan personel yang menangani penugasan audit dengan 

manajemen servis. Pemantauannya adalah dari kelengkapan surat 

pemyataan independensi dan dikoordinasikan oleh bagian personalia. 

P : Apa tindakan yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan terhadap 

standar independensi inIac' dan in appearance 
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KAPA: Belurn pemah terjadi. karena telah dievaluasi seeara ketat haik 

penetapannya maupun pelaksanaannya. Penetapan sanksinya mulai 

dari peringatan sampai dengan pemecatan. Pemantauan atas 

pelaksanaannya telah dilakukan secara memadai melalui revlU 

independensi yang telah dilakukan pada awaJ pelaksanaan perikatan. 

OAA Sampai dengan saat ini belum ada penyimpangan yang signifikan. 

Kalau dalam pelaksanaan audit temyata personel audit ada yang tidak 

independen dan barn diketahui pada saat audit telah berjala.Do, maka 

personel tersehut dicabutldikeluarkan dari anggota tim alas penugasan 

tersebut. 

APL : Tidak ada ketentuan seeara khusus dan selama ini kami belwn pemah 

mengenakan sanksi. 

P : Apakah AP dan KAP membuat pemyataan independensi? 

KAPA: Ya, seperti yang sudah kami jelaskan tadi bu. Bentuk formulir 

independensinya seperti yang telah saya tunjukkan tadi. 

OAA Va, pemyataan independensi yang kami buat sudah meliputi 

independensi KAP dan staf/personel KAP. 

APL : Pemyataan independensi dibuat untuk setiap personel yang bekerja di 

APL dan dibuat setahun sekali selama personel tersebut bekerja di 

APL. Pernyataan independensi terse but tidak mencakup AP dan KAP 

hanya personel audit yang bekerja pada kami. Pemyataan 

independensi tersebut sekarang mulai dihuat untuk per job. 
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P : Apakah divisi yang memberikan jasa konsuItasi terpisah dari divisi 

yang menangani audit? 

KAPA: Va, dalam bentuk entitas yang berbeda. 

OAA : Ya, dalam bentuk enlitas yang berbeda. 

APL : Tidak. kami belum bisa memisahkan bu. Untuk ke depan ada rencana 

uotuk memisahkan. 

P Apakab ada perpustakaan, apakab KAP memiliki referensi lentang 

pemahaman independensi? 

KAPA : Perpustakaan ada di Jakarta, namun untuk setiap staf ada perpustakaan 

atau referensi yang dapat digunakan dalam bentuk softcopy dan 

sudab masuk dalam progr.n kerja dan kebijakan kantor . Kami lelab 

berikan pada seluruh persond KAP termasuk di dalamnya adalah 

materi independensi . 

OAA Ya ada dan kami telah memiliki referensi tentang pemahaman 

independensi termasuk kebijakan independensi yang telab ditetapkan 

dalam Independence and Relationship Policy Manual. 

APL : Va, ada perpustakaan dan ada referensi mengenai independensi. 

P Apabila bertindak sebagai KAP ulama, apakab lelab 

mengkonfirmasikan independensi dari KAP lain yang melaksanakan 

bagian dari perikatan 

KAPA: Va, dan menggunakan/orm yang sudah standar 

OAA : Va, kami telah mengatur tentang hal itu bu, apabila kami sebagai 

auditor utama bagi group perusahaan dan ada auditor lain yang 
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mengaudit anak perusahaan tersebut, ruaka karni harus mengirimkan 

konfirmasi kepada auditor tersebut untuk memenuhi syarat ethic dan 

independensi. Engagement partner harus memenuhi kode etik profesi 

dan juga regulasi syarat dari Menkeu, Bf, Bapepam & LK yang 

berkenaan dengan akuntan puhlik. 

APL Dalam kebijakan dan prosedur belum ditetapkan. Kantor kami belum 

pemah bertindak sebagai auditor utama. 

P : Apakah secara periodik dilakukan reviu terhadap sal do piutang uotuk 

memastikan bahwa sisa yang bel urn dilunasi bukan merupakan suatu 

pinjaman? 

KAPA: Untuk pinjaman seperti itu tidak memungkinkan terjadi bu. Karena 

kalau ada tagihan dan tidak terbayar maka diperhitungkan sebagai 

provision dengan perhitungan yang ditetapkan secara intern dan akan 

dikurangkan dari revenue. Maksimum outstanding piutang adalah 

adalah 2 bulan dan apabila melebihi maka akan mempengaruhi 

performance partner. 

OAA : Dalam pernyataan independensi yang kami buat telah menyebutkan 

pemyataan apakah terdapat penagihan yang melanggar untuk klien 

yang menjadi tanggung jawabnya (auditor yang menyatakan). Syarat 

pembayaran fee kami tidak memungkinkan timbulnya piutang, karena 

bila belum dibayar. laporan tidak dapat dikeluarkan. jadi di tempat 

kami tidak ada sisa piutang apabila laporan sudah 

dikeluarkanldiserabkan. 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS AKTIVITAS PENGENDALIAN ... ENDANG PRAMUWATI

166 

APL : Ya, ketentuan di kantor kami pada saat kontrak ditandatangani 50% sdh 

harns dibayar. Paling lambat 2 minggu dari draft disampaikan sudah 

harus dibayar peJunasannya, sehingga tidak terdapat piutang yang 

material. 

Hasil dari wawancara tersebut di atas apabila diringkas berdasarkan proposisi 

yang telah ditetapkan maka menjadi : 

Tabel4.1. 
Diagram Taksonomi : Smndar Independensi. 

No Proposisi KAPA OAA APL 
I. Menetapkan standar Ya, ditetapkao Ya, Ya, ditetapkao 

mutu pribadi standar mutu ditetapkao standar mutu 
personel auditor yang personei untuk standar personel untuk 
memiliki karakter bersikap mutu bersikap 
tidak mudab independen personel independen 
dipengaruhi, tidak untuk 
memihak dan secara bersikap 
intelektual iuiur independen 

2. Mewajibkan semua Kewajibao Kewajibao Kewajiban 
personel, pada setiap tersebut tersebut tersehut 
tingkat organisasi dituangkao dalam dituaogkan dituangkao 
mematuhi ketentuan bentuk pemyataan dalam dalam bentuk 
independensi independensi dan bentuk pemyataan 
sebagaimana diatur evaluasi pada saat pemyataao independensi 
oleh IAPI dao menerima klien independens dan evaluasi 
peraturan Bapepam baru atau i dan klien bam 

melanjutkan klien evaluasi namun beli.Im 
lama serta telab pada saat sepenuhnya 
memenuhi menerima mengacu pada 
peraturan lAPi klien bam ketentuan 
daoBapepam atau independensi 

melanjutkan yaog diatur 
klien lama oleh Bapepam -
serta telab LK 
memenuhi 
peraturan 
IAPI dao 
Bapepam 

3 MengkorilUnikasikan Belum Belum Telab 
kebijakan dan dikomunikasikan dikomunika dikomunikasik 
pJ.'osedur dan di cabang sikan dao di an terbatas 
independensi Surabaya tidak cabaog I pada tingkatan 
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ada Surabaya partner, 
pendokumentasian tidak ada manajer dan 
"kebijakan dan pendokume supervisor 
prosedur ntasian 
pengendalian "kebijakan 
mutuKAP dan 
KAP A" secara prosedur 
tertulis. pengendalia 
Pengkomunikasia nmutuKAP 
nnya melalui OAA". 
pedoman Pengkomuni 
independensi dan kasiannya 
GAM, yang melalui 
didalamnyajuga Independen 
mencakup ce and 
beberapa unsur Relationshi 
pengendalian p Policy 
KAPA. Manual dan 

"X" audit 
methodolog 

I y" 
4 pemyataan Ya, telab ada Ya, Ya, telab ada 

independensiyang "Independent pemyataan pernyataan 

ditandatangani oleh Statement Audit independen independensi 
masing-masing Engagement" 51 yang yang dibuat 

personel yang yang kami buat untuk setiap 
menangani perikatan ditandatangani sudab personel yang 

tersebut oleh masing- meliputi bekerja di APL 

masing personel independen sesuai 
yang telibat dalam si KAP dan pedoman 
penugasan audit staf/persone sistem 
dan dibuat untuk lKAP. pengendalian 
setiap penugasan. Untuk mutu diatur 

Kemudian setiap setiap bahwa 

tida bulan dibuat penugasan pemyataan 

independent telab dibuat independensi 

confirmation pemyataan terse but 

untuk. setiap independen diperbaharui . 
personel. si bagi setiap tabun. 

setiap Pemyataan 
personel independensi 
yang tersebut 
terlibat dan sekarang mulai 
di arsip di dibuat untuk 
setiap KKP. per job. 
Setahun 
sekali 
setiap 
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personel 
Juga 
membuat 
pernyataan 
independen 
51 yang 
dilampiri 
daftar klien 
dan di arsip 
di bagian 
HR 

5 Melakukan Ya, telah ada Ya, telah Belum ada 
pemisahan antara pemisahan dengan ada pemisahan. 
personel audit dari entitas yang pemisahan namun 
personel yang berbeda dengan demikian 
melakukan entitas yang diupayakan 
consu/ling service berbeda APL tidak 

melakukan 
audit atas klien 
yang meminta 
jasa konsultasi 
ataujasa 
akuntansi. 
kalaupun ada 
hal tersebut 
dimaksudkan 
untuk sebagai 
interim audit. 

6 Pada waktu berperan Ya, telah ada apabila Belum 
sebagai auditor formulir stamlar kami ditetapkan 
utama, untuk melakukan sebagai karena belum 
mengkonfirmasikan konfinnasi auditor pemah 
independensi KAP tersebut utama bagi bertindak 

lain yang group sebagai auditor 
melaksanakan bagian perusahaan utama 
dari suatu kontrak dan ada 
perikatan. auditor lain 

yang 
mengaudit 
anak 
perusahaan 
tersebut, 
maka kami 
harus 
mengirimka 
n 
konfirmasi 
kepada 
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audilor 
tersebut 
uotuk 
memenuhi 
syarat ethic 
dan 
independen 
Sl 

7 Memiliki satu Ada fasilitas Ada Ada fasilitas 
perpustakaan atao dalam bentuk soft fasilitas perpustakaan 
fasilitas lain yang copy yang perpustakaa dan ada 
menyimpan literatur menyimpan n dan tdab referensi 
professional, literatur memiliki mengenai 
literatur terbitan profesional referensi independensi. 
hadan pengatur atau maupun tentang 
terbitan KAP yang peraturan- pemahaman 
berhubungan dengan peraturan yang independen 
independensi terkait dengan si termasuk 

profesi kebijakan 
independen 
si yang 
telab 
ditetapkan 
dalam 
Independen 
ce and 
Relationshi 
P Policy 
Manual 

8 Secara periodik Maksimum Syarat Yo, dilakukan 
melakukan revillo bila outstanding pembayaran reviu piutang. 
ada piutang dari KAP piutang adalab fee kami Ketentuan 
terhadap klien uotuk adalah 2 bulan tidak pembayaran 
memastikan apakah dan apabila memungkin fee adalab 
jumlab yang belum melebihi maka kan :pada saat 
dilunasi bersifat akan dibentuk timbulnya kontrak 
seperti pinjaman oleh 

.. piutang, ditandatangani provIsion yang 
karena dapat diperhitungkan karena bila 50"/0 sdh harus 
mengurangi mengurangi belum dibayar. Paling 

independensi KAP. revenue dan dibayar, lambat 2 
mempengaruhi iaporan minggu dari 
performance tidak clapat draft 
partner. dikeluarkan disampaikan 

, jadi di pelunasannya 
tempat sudah harus 
kami tidak dibayar, 
ada sisa sehingga tidak 

I piutanR terdapat 
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apabila piutang yang 
iaporan material. 
sudah 
dikeluarkan 
Idiserahkan 

9 Menunjuk. satll atall Ya, telab ada Telah Tidak ada, 
lebih staf dengan bagian/personel ditunjuk walaupun 

wewenang yang khusus yang satu partner dalam 

mem.adai, uotuk memantau yang pedoman 

melakukan pelaksanaan bertanggun sistem 

pemantauan atas independensi gjawab pengendalian 

kepatuhan terhadap yaitu uotuk mutu 
kebijakan dan "'independent menyelesai disehutkan 

prosedur senior manager .. kan bahwa 
independensiyang dan "Country masalah ditunjuk seeara 
telah ditetapkan KAP independent etika dan khusus seorang 
dan mereviu Leader" independen eekan yang 
kelengkapan arsipnya si berwenang 

menangani 
masalah-
masalah 
independensi. 
Pemantauanny 
a adalah dari 
kelengkapan 
arsip 
pemyataan 
independensi 
yang 
dikoordinasika 
n oleh bagian 

I personalia 

4.2.1.2 Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standae Mutu Penugasan Personel 

Aktivitas penetapan tujuan dan prosedor ini diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan penugasan 

personel. Berikut ini disajikan hasil wawancara dan dokumentasi di masing-

masing KAP terkait dengan aktivitas penetapan kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu penugasan personel. 
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P : Bagaimana pendekatan yang digunakan oleh KAP dalam penugasan 

personel uotuk rnencapai keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, 

pengembangan dan pemanfaatan personel dalam pelaksanaan 

perikatan? Apakah KAP membuat rencana kebutuhan personel, 

minimal setahun dengan mempertimbangkan bulan-bulan sibuk? 

KAPA: Tidak ada kebijakan tertulis bu, dalam penugasan personel kami 

mengidentifikasikan per kilien dan per manajer. Kami Juga 

menentukan spesifikasi pekerjaan dengan menentukan berapa senior 

dan staf dalam setiap penugasan. Setiap senior hanya diperkenankan 

mengerjakan job dalam waktu yang bersamaan maximum 3. Kantor 

kami telah mengelompokkan lini usaba dari klien kami yang terdiri 

dari hank dan lembaga keuangan (financial service), rninyak dan gas, 

industri umwn dan perdagangan., lenjang personel audit yang ada di 

kantor kami terdiri dari staf, senior (3 level), manajer (3 level), senior 

manajer, partner atau executive director (non equity partner) dan 

partner 

OAA : Pendekatan yang kami lakukan untuk penugasan personel adalah 

dengan rnengidentifikasi jenis klien audit kami dan apakah terdapat 

kualifikasi tertentu yang diminta oleh klien atau kualifikasi yang 

diharuskan oleh peraturan. Rencana kebutuhan personel dibuat untuk 

semua klien yang akan diaudit pada peri ode tersebut. Rencana ini 

biasanya kami buat pada bulan Agustus atau September untuk 

penugasan audit tahun berikutnya, karena interim audit biasanya kami 

mulai pada bulan oktober. Rencana kebutuhan personel ini dibuat 
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oleh manajer dan manajer memiliki budget uotuk setiap penugasan. 

Partner mereviu dan menyetujui jadwal tersehut. Pada masa sibuk 

awal tahun. jadwal penugasan ini dibuat seeara mingguan uotuk 2-4 

minggu ke depan. Rencana jadwal kebutuhan personel tersehut 

dimonitor dan akan direvisi apabila ada kebutuhan yang mendesak. 

APL : Kita menentukan personel uotuk setiap perikatan yang akan kita lakukan 

berdasarkan kelonggaran personel alaS job yang telab ditangani. Untuk 

setiap penugasan ito terdiri dari partner, manager, supervisor, senior 

auditor dan asisten.Salah satu senior auditor ditunjuk sebagai auditor in 

charge dalam penugasan tersebut. Untuk tingkatan senior auditor ke atas 

itu sudah memiliki kemampuan yang menyeluruh. Rencana kebutuhan 

personel tersebut dibuat untuk job yang telab diterima, jadi kami tidak 

membuat rencana tahunan. Oi dalam panduan SPM itu memang 

ditentukan babwa yang bertanggung jawab terhadap keburuhan personel, 

pemekerjaan, dan penjadwalan penugasan personel adaIah manajer 

operasiona1, namun daIam pelaksanaannya tanggung jawab tersebut 

sekarang dilaksanakan oleh manajer HRD. 

P : Apakah telah disusun suatu jadwal waktu pelaksanaan dan kebutuhan 

personel untuk setiap perikatan? Dan apakah telah ditunjuk personel 

yang bertanggung jawab untuk penugasan audit dengan 

memperhatikan kualifikasi dan independensinya terhadap suatu 

perikatan serta telah dilakukan reviu dan pengesahan atas jadwal 

waktu pe1aksanaan dan kebutuhan personel untuk suatu perikatan? 

Dalam perencanaan kebutuhan personel untuk masing-masing 
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perikatan audit dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas 

perikatan. ketersediaan personel, pengalaman personel, keahlian 

khusus yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan pekerjaan. rotasi 

personel dan kesempatan uotuk pelatihan selama perikatan. Dalam 

menyusun perencanaan terse but juga harus memenuhi persyaratan 

peraturan Bapepam dan LK, peraturan Bl dan peraturan BPK RI 

berk.itan deng.n AP dan KAP yang diperkenankan untuk melakukan 

kegiatan di Pasar Modal, melakukan audit bank dan memeriksa 

keuangan negara. 

KAPA : ya, kami telah memiliki jadwal pelaksanaan uotuk setiap perikatan dan 

telah ditunjuk manajer yang bertanggung jawab. ladwal terse but 

disetujui oleh engagement partner/executive director. Jadwal 

pelaksanaan tersebut namanya Time Budget Calculation. Dalam 

penyusunan jadwal terse but telah mempertimbangkan spesifikasi 

khusus yang diperlukan dalam penugasan tersebut, kualifikasi 

personel. kualifikasi yang diminta klien maupun peraturan lainnya 

yang berlaku. ladwal untuk setiap perikatan tersebut kemudian 

direkap menjadi suatu form yang namanya stal scheduling. Kita 

memiliki 2 (dua) manajer yang bertanggung jawab untuk mengatur 

jadwal keseluruhan. jadi kalau kantor Jakarta sedang mengerjakan 

pekerjaan audit di Jawa Timur dan butuh bantuan tenaga. maka 

Yenny dan Agus itu yang tahu. siapa saja personel yang kosong. 

Kami menyiapkan sIal scheduling itu biasanya pada bulan Agustus 

atau September setelah masa sibuk audit selesai dan kita 
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merencanakan uotuk melaksanakan audit uotuk tabuo berikutnya. 

Untuk kebutuhan tenaganya. kami melakukan rekruitmen staf baru di 

bulan September sampai dengan Desember. Saat ini kantor kami di 

Surabaya ini tidak memiliki klien audit yang berhubungan dengan 

keuangan negara. Untuk penanganan klien BUMN, saat ini tenaga 

Surabaya hanya men-support tim audit Jakarta bu, sedangkan uotuk 

audit Bank, engagement partner dan signing partner oya adalah 

kantor kami Jakarta, kantor Surabaya hanya support tenaga auditor 

saja bu. 

OAA : Va, kami telah huat jadwal pelaksanaan uotuk setiap perikatan audit 

dan telab ditunjuk penanggung jawab dari perikatan tersebut. 

Penyusunan jadwal uotuk masing-masing perikatan ini disesuaikan 

dengan kompleksitas job yang akan ditangani dan persyaratan auditor 

yang diminta oleh klien maupun oleh peraturan. Selain dari pada itu 

juga mempertimbangkan luas dari supervisi yang dilakukan, 

kesempatan untuk. meningkatkan kemampuan staf, kelangsungan staf 

untuk menangani penugasan tersebut dan kemungkinan timbulnya 

problem, misal conflict of interest, keterbatasan perjalanan ke klien 

dan lainnya. ladwal perikatan keseluruhan ini yang bertanggung 

jawab adalah rnanajer, kemudian disetujui oleh partner. Adakalanya 

pada saat penyusunan jadwal tersebut juga memasukkan adanya 

concurring reviewer atas suatu penugasan untuk seluruh listed 

company, jenis industri klien yang memiliki resiko linggi, klien 
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terganggu going concern nya, hasil penilaian risiko penugasannya 

high. 

APL : Ya, ladwal pelaksanaan dan personel dibuat untuk setiap perikatan yang 

diterima. Yang bertanggung jawab dalam suatu penugasan tersebut 

adalah supervisor dan auditor in charge. Jadwal tersebut direviu dan 

disahkan oleh partner. Ya memang dalam panduan sistem pengendalian 

mutu, jadwal pelaksanaan penugasan untuk masing-masing personel 

(termasuk rencana penugasan) dituangkan dalam suatu diagram kerja 

dan diagram kerja tersebut akan selalu diperbaharui sesuai dengan 

perkembangan pelaksanaan penugasan dan I atau perubahan rencana 

penugasan, Tapi bu , dalam pelaksanaannya kita menggunakan formulir 

penyelesaian laporan, jadwal penugasan personel dan anggaran 

kebutuhan personel. Dua formulir yang terakhir tersebut juga tidak aktif 

kita gunal<an. Ya, nanti pedoman tersebut secara bertahap akan kita up 

date. Dalam pedoman SPM ito kita juga belurn menyebutkan 

persyaratao-persyaratao yang diatur dalam peraturan BI, Bapepam-LK 

dan BPK Rl. Ya, nanti pedoman tersebut secara bertahap akan kita up 

date. Tapi dalam pelaksanaannya kita telah mempertimbangkan 

persyaratan itu bu . ,Walaupun kita ini terdaftar di Bapepam tapi kita 

tidal< punya klien yang go publik, kita juga tidal< ada klien baok umum 

bu, hanya ada BPR konvensionaL 

P : Bagaimana KAP mengkomunikasikan ke personel mengenai kebijakan 

dan prosedur penugasan personel dan bagaimana memantau 
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pelaksanaannya uotuk meyakinkan bahwa penugasan personel telah 

dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang teJah 

ditetapkan. 

KAPA: Untuk kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya memang kami 

tidak sosialisasikan seeara khusus di Surabaya bu, tapi dalam 

pelaksanaannya kami menunjuk 2 (dua) manajer kami uotuk 

bertanggung jawab dalam mengatur penugasan personel uotuk 

kemudian didistribusikan ke masing-masing personel dan saya seeara 

langsung dapat memantau bu. Pada masa sibuk kami lebih sering 

memantau karena memungkinkan adanya perubaban jadwal. Untuk 

perubahan jadwal maupun personel harus ada persetujuan dari 

penanggung jawab dari yang membuat stal scheduling dan tentunya 

sayajuga menyetujui. 

OAA Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu seeara khusus memang 

belum disosialisasikan di cabang Surabaya bu, namun kami 

mensosialisasikan dalam bentuk pedoman audit. Untuk jadwal 

pelaksanaan audit disiapkan oleh manajer dan disetujui oleh parlner. 

Untuk pemantauannya dilakukan bersama oleh manajer dan partner. 

Apabila ada perubahan jadwal baik waktu maupun personelnya. maka 

harus disetujui oleh manajer yang bertanggung jawab dan diketahui 

oleh partner nya. 

APL Untuk panduan sistem pengendalian mutu KAP dikomunikasikan 

hanya pada tingkatan partner, manajer dan supervisor. T anggung 

jawab pemantauannya ada pada auditor in charge I ketua tim dan 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS AKTIVITAS PENGENDALIAN ... ENDANG PRAMUWATI

177 

supervisor, untuk perubahan tim barns disetujui oleh supervisor dan 

manajer kemudian diinformasikan ke partner. 

P : Bagaimana pendokumentasian yang dilaJcukan uotuk pengendalian 

mutu penugasan personel ini ? Tindakan apa yang dilakukan apabila 

terjadi penyimpangan? 

KAPA: Untuk penugasan personeJ kami mendokumentasikan dalam hentuk 

soft copy dan hard copy. Untuk Time Budget Calculation 

didokumentasikan dalam masing-masing kertas kerja audit. 

Sedangkan untuk Sla! Scheduling didokumentasikan oleh penanggung 

jawabnya. Penyimpangan praktis tidak ad~ Damun uotuk perubahan 

jadwal maupun perubahan tim hams mendapat persetujuan terlebih 

dahulu. Kami belum pernah memberikan sanksi bu, dan kami juga 

tidak menetapkan adanya kebijakan sanksi. 

OAA Pendokumentasiannya dalam bentuk jadwal pelaksanaan untuk 

masing-masing perikatan yang di arsip di KKP masing-masing dan 

rekap atas keseluruhan jadwal audit untuk memantau jadwal 

pelaksanaan audit seeara keseluruhan. Penyimpangan yang signifikan 

tidak pemah terjadi dan kami tidak pemah memberikan sanksi. 

Penyimpangan lebih- banyak disebabkan karena perubahan jadwal 

yang disebabkan oleh klien atau adanya tambahan klien baru sehingga 

manajer yang bertanggung jawab melakukan revisi jadwal yang telah 

ditetapkan. 

APL Didokumentasikan pada formulir jadwal penugasan personel, 

anggaran kebutuhan personel dan formulir penyelesaian laporan. 
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Tidal< ada penyimpangan yang signifikan bu dan kita belum pernah 

memberikan sanksi dan kita juga belum menetapkan kebijakan tentang 

sanksi. 

Hasil dari wawancara terse but di atas apabila diringkas berdasarkan proposisi 

yang telah ditetapkan maka menjadi : 

TabeI4.2. 
Diagram Taksonomi : Standar Penugasan Personel. 

No Proposisi KAPA OAA APL 
I Menetapkan Tidak ada Pendekatan yang Kita 

suatu kebijakan dilakukan untuk menentukan 
pendekatan yang tertulis , dalam penugasan personei untuk. 
digunakan penugasan personel adalah setiap perikatan 
dalam personei dengan yang akan kita 
penugasan diidentifikasika mengidentifikasik lakukan 
personei untuk n per kilien an jenis klien berdasarkan 
mencapal dan per audit dan apakab kelonggaran 
keseimbangan manajer. terdapat persane1 atas 
antara KAPAjuga kualifikasi job yang telab 
kebutuhan, menentukan tertentu yang ditangani. 
keahlian, spesifikasi diminta oleh 
pengembangan pekerjaan klien atau 
dan pemanfaatan dengan kualifikasi yang 
personel dalam menentukan diharuskan oleh 
pelaksanaan berapa senior peraturan 
perikatan. dan staf dalam 

setiap 
, penugasan 

2 Membuat T eJah memiliki Rene,ana Reneana 
reneana jadwal kebutuhan kebutuban 
kebutuhan pelaksanaan personel dibuat personel 
persone1 KAP untuk setiap untuk semua tersebut dibuat 
minimal untuk perikatan. klien yang akan untukjob yang 
jangka waktu Jadwal diaudit pada telab diterima 
satu tabun pelaksanaan periode tersebut. dan tidal< dibuat 
dengan tersebut Rcncana ini untuk reneana 
mempertimbang namanya Time biasanya dibuat tahunan tetapi 
kan bulan-bulan Budget pada bulan per perikatan. 
sibuk Calculation. Agustus atau Ada 
penanganan Jadwal untuk September untuk rekapitulasi 
perikatan audit. setiap penugasan audit penugasan 

I perikatan tabun berikutnya, untuk seluruh 
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tersebut karena interim personel yang 
kemudian audit biasanya di didokumentasik 

direkap mulai pada bulan an pada 
menjadi suatu oktober. formulir 
form yang "jadwal 

namanya sIal penugasan 
scheduling, personel" . 

dari daftar ini Dalam panduan 
dapat diketahui SPMdi APL 
kebutuhan ditentukan 

tenaga babwayang 
tahunan. bertanggung 
Biasanya jawab terhadap 
daftar ini kebutuhan 
dibuat pada persanel. 
bulan Agustus pemekeIjaan, 
atau dan 
September. penjadwalan 

penugasan 
personel adalab 
manajer 
operasional, 
namun 
demikian dalam 
pelaksanaannya 
tanggWlg jawab 
tersebut 
dilaksanakan 
oleh manajer 

I oersonalia 

3 Menyusun T elab memiliki telab dibuat Kita 

perencanaan jadwal jadwal menentukan 

kebutuhan pelaksanaan pelaksanaan personel untuk 
personel untuk uotuk setiap untuk setiap setiap perikatan 
masing-masing perikatan dan perikatan audit yang akan kita 
perikatan audit telah ditunjuk dan telah ditunjuk lakukan 
dengan manaJcr yang penanggung berdasarkan 

mempertimbang bertanggung jawab dari kelonggaran 

kan ukuran dan jawab.ladwal perikatan personel atas 

kornpleksitas tersebut tersebut. job yang telab 

perikatan, disetujui oleh Penyusunan ditangani. 
ketersediaan engagement jadwal untuk Dalam Panduan 
personel, parlnerlexecuti masing-masing SPMAPL 

pengalaman ve director. perikatan ini ditentukan 
personel. ladwal disesuaikan habwa jadwal 

keahlian khusus pelaksanaan dengan pelaksanaan 

yang tersebut kompleksitas job penugasan 
dibutuhkan, namanva Time I yang akan masin.-main. 
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waktu Budget ditangani dan personel 
pelaksanaan Calculation. persyaratan dituangkan 
pekerjaan, rotasi auditor yang dalam suatu 
personel dan diminta oleh diagram kerja, 
kesempatan klien maupun namun dalam 
uotuk pelatihan oleh peraturan pelaksanaannya 
selarna formulir yang 
perikatan. digunakan 
Dalam adalah 
menyusun penyelesaian 
perencanaan laporan, jadwal 
tersebut juga penugasan 
harus memenuhi personel dan 
persyaratan anggaran 
peraturan kebutuhan 
Bapepam dan personel Dua 
LK, peraturan fommlir 
BI dan peraturan terakhir tersebut 
BPKRI tidak aktif 
berkaitan digunakan 
dengan AP dan 
KAP yang 
diperkenankan 
untuk 
melakukan 
kegiatan di 
Pasar Modal, 
me1akukan audit 
bank dan 
memeriksa 
keuangan 
negara. 

4 Menunjuk telab ditunjuk lelah dilunjuk Telah ada 

personel yang manajer yang penanggung penunjukkan 

bertanggung bertanggung jawab dari personel yang 

jawab dalam jawab perikatan bertanggung 

suato penugasan tersebut jawabdalam 

audit dengan suatu 
mempertimbang penugasan audit 

lon kualifikasi yaitu supervisor 
personel dan yang kemudian 
independensi ditunjuk juga 

personel auditor in 

terhadap charge 

perikatan 
tersebut. 

5 Mereviu dan Jadwal tersebut Jadwal perikatan Jadwal tersebul 
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mengesahkan dibuat oteh keseluruhan ini direviu dan 

penjadwalan manajer dan yang bertanggung disahkan oleh 

waktu disetujui oteh jawab adalah parlner. 

pelaksanaan dan engagement rnanaJer, Apabila ada 

kebutuhan partnerlexeculi kemudian perubaban tim 

persone1 untuk ve director disetujui oteh harus disetujui 

suatu perikalan partner oleh supervisor 

oleh personel dan manaJer 

yang kemudian 

bertanggung diinformasikan 

jawab terhadap ke parlner. 

pelaksanaan 
perikatan 
tersebut. 

6 Mengkomunikas Untuk Kebijakan dan Untuk panduan 

ikan kebijakan kebijakan dan prosedur sistem 
dan prosedur prosedur pengendalian pengendalian 

yang telah pengendalian mutu seeara mutu KAP 
ditetapkan mutunya khusus memang dikomunikasik 

kepada seluruh memang kami belum an hanya pada 
personel tidak disosialisasikan tingkatan 

sosialisasikan di cabang partner, 
seeara khusus Surabaya , namun manajer dan 

di Surabaya , telab supervisor 
tapi dalam disosialisasikan belum ke 
pelaksanaanny dalam bentuk seluruh 
a kami pedoman audit. personeJ dalam 
menunjuk 2 Untuk jadwal APL. 
(dua) manajer peJaksanaan audit 
kami untuk disiapkan oleh 
bertanggung manajer dan 
jawab dalam disetujui oleh 
mengatur partner 
penugasan 

I oersonel 
7 Memantau Dipantau Untuk Tanggung 

pelaksanaan pelaksanaanny pemantauannya jawab 

standar mutu a oleh manajer dilakukan pemantauannya 

penugasan dan executif bersama oleh adalab pada 

personel sesuai director. Pada manajer dan ketua tim dan 

dengan masa sihuk partner. Pada supervisor, 
kebijakan dan lebih sering masa sibuk awal perubahan tim 

prosedur yang memantau tabun, jadwal disetujui oteh 

telab ditetapkan. karena penugasan ini supervisor dan 
memungkinkan dibuat secara manajer 

adanya mingguan untuk kemudian 

perubahan 2-4 min~gu ke diinfonnasikan 
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jadwal depan. Rencana ke partner. 
jadwal kebutuhan 
personel terse but 
dimonitor dan 
akan direvisi 
apabila ada 
kebutuhan yang 
mendesak. 

8 Tindakan yang Penyimpangan Penyimpangan Tidak ada 
dilakukan tidak terjaill, tidak terjadi, penylmpangan 
apabila terjadi karena setiap karena apabila yang signifikan 
penyimpangan? ada perubahan ada perubahan sehingga belum 

bams jadwal baik pemah 
persetujuan waktu maupun memberikan 
IDan3Jer personelnya. sanksi dan APL 

maka hams belum 
disetujui oleh menetapkan 
manaJer yang kebijakan 
bertanggung tentang sanksi. 
jawab dan 
diketahui oleh 

i partner nya 

4.2.1.3 Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standar Mutu Konsultasi 

Aktivitas penetapan tujuan dan prosedur ini diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan konsultasi. 

Berikut ini disajikan hasil wawancara dan dokwnentasi di masing-masing KAP 

terkait dengan aktivitas penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

konsultasi. 

P Bagaimana mengidentifikasikan masalah dan situasi khusus yang 

mengharuskan personel untuk berkonsultasi dan bagaimana 

mendorong untuk berkonsultasi dengan masalah yang dihadapi ? 

KAPA: Pada awal penugasan audit kita telah menetapkan Risk audit nya. 

Untuk moderate risk harus ada independent partner review nya. 
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Kriteria uotuk yang harus dikonsultasikan adalah adanya transaksi 

yang spesifik misalnya transaksi derivatif, transaksi-transaksi tertentu 

di mana engagement team belum memiliki pengaiaman. uotuk 

industri khusus harus konsultasi ke expert nya. Hal-hal yang harus 

dikonsultasikan dan cara melakukan konsultasi selalu diingatkan pada 

saat training audit. 

OAA Kami telah menetapkan kriteria yang mana tim audit diharapkan 

mengkonsultasikan kepada Kepala Audil and Assurance, bu, seperti : 

adanya kecurangan (fraud), persoalan modifikasi laporan, ketika 

memherikan laporan temuan audit ke komite audit atall yang setara 

teedapat ketidaksepakatan dengan manajemen, apabila 

dipertimbangkan uotuk mengganti auditor atall akuntan selama proses 

penerimaan klien, manaJemen menolak menandatangani 

representation fetler, adanya informasi spesifik yang harus menjadi 

perhatian anggota terkait tindakan ilegal yang dapat membuat efek 

tidak langsung secara material pada laporan keuangan, adanya 

keraguan substansial mengenai kemampuan going concern entitas 

ketika laporan akan difinalisasi. Kriteria tersebut dijelaskan dalam 

Additional Policies and Procedures Audit and Assurance Services. 

Selain dari pada itu prosedur penerimaan klien mengatur mengenai 

konsultasi yang dilakukan oleh prospective engagemem partner 

dengan Head of Audit and Assurance sebelum menerima klien apabila 

terdapat kondisi : calon klien terse but merupakan subjek pemeriksaan 
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yang tidak rutin dan cal on klien membatasi scope audit tahuo 

sebelumnya atau membatasi scope audit tahuo sekarang. 

APL : yang wajib dikonsultasikan adalah masalah teknis akuntansi, hubungan 

dengan klien, dampak perkembangan internal dan ekstemal perusahaan. 

Setiap persone1 diwajibkan konsuitasi sedikitnya semmggu sekali 

tentang perkembangan kliennya kepada staf in-charge yang 

bersangkutan. Konsultasi dapat juga dilakukan dalam forum pertemuan 

rutin dua minggu sekaJi dengan seluruh personel kantor. 

P : Bagaimana KAP menginfonnasikan kebijakan dan prosedur konsultasi 

kepada personel? Apakah telah ditunjuk individu atau spesialis yang 

berwenang untuk memberikan konsultasi dan telab ditetapkan batasan 

wewenangnya uotuk memberikan konsultasi? 

KAPA: Untuk kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengendalian 

mutu konsultasi. kami memang helum mengkomunikasikan uotuk 

personel kami di kantor Surabaya, tapi kami semua telah 

melaksanakan konsultasi sesuai dengan yang telah ditentukan. T elah 

ditunjuk bagian yang berwenang untuk memberikan konsultasi yaitu 

Tehcnical support yang terdiri dari beberapa spesialis. 

OAA : Untuk kebijakan dan prosedur pengendalian mutu konsultasi memang 

belum kami sosialisasikan bu, tapi untuk prosedur konsultasi telah 

dikomunikasikan pada saat training audit. Konsultasi dilakukan 

sesuai jenjang yang ada, bila di cabang Surabaya tidak dapat 

mengatasi pennasalahannya, maka kami bisa langsung konsultasi ke 

Jakarta bu. Konsultasi dilakukan ke kepala Audit and assurance, atau 
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kami bisa juga konsultasi ke partner yang lain yang kompeten uotuk 

permasalahan tersebut. 

APL : Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu dikomunikasikan hanya 

sebatas pada partner, manajer dan supervisor. Atasan berwenang 

untuk memberikan konsultasi. Konsultasi dilakukan oleh setiap personel 

sesuai dengan jenjangltingkat dalam struktur organisasi kantor. 

P Apakah KAP telah memiliki prosedur uotuk menyelesaikan perbedaan 

pendapat aotara personel pelaksana perikalan dengan para spesialis? 

KAPA: Ya, ada. Penyelesaian perbedaan pendapat dilakukan secara 

berjenjang yailu : 

Dalam tim audit ( Engagement Tim) mengidentifikasikan 

masalahnya, meneari referensi untuk menyelesaikannya dan 

membuat conclusinya. Tabap ini dibuat dalam form konsultasi dan 

dibahas dengan technical support. Apabila terdapat perbedaan 

pendapat maka dikonsu)tasikan dengan penanggung jawab 

technical support. 

Apabila dalam tahapan terse but masih ada perbedaan pendapat, 

maka dikonsultasikan dengan Country Technical Support. 

Apabila dalam tahapan tersebut di atas masih belwn menemui 

kesepakatan, maka dikonsultasikan dengan regional sesuai dengan 

spesifikasi permasalahannya. 

OAA ; Apabila terdapat perbedaan pendapat antara personel yang ditugaskan 

dengan spesialis dan concurring reviewer. maka kami melakukan 

prosedur: 

Perbedaan pendapat antara staf profesional dengan manajer yang 

bertanggung jawab terhadap penugasan tersebut disampaikan ke 

spesialis yang sesuai yang ditunjuk. 

lika spesialis yang ditunjuk setuju dengan pendapat manaJer, 

maka permasalahan dipertimbangkan uotuk diselesaikan. 
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lika spesialis tidak seluju dengan pendapat manajer yang 

bertanggung jawab terhadap penugasan terschut dan mereka tidak 

dapal menyetujui solusi yang sesuai, maka hal tersebut 

dikonsultasikan dengan managing partner. 

Engagement manager bertanggung jawab untuk menyiapkan dan 

mendokumentasikan memorandum perbedaan pendapat. 

Memorandum yang asli di arsip di masing-masing kertas kerja, 

sedangkan copy tanpa identiftkasi nama klien di arsip di perpustakaan 

sesuai dengan subjek permasalahannya. Bagian dari hasil diskusi yang 

tidak disetujui/tidak sesuai dengan kesimpulan di arsip dalam kertas 

kerja. 

APL : Prosedur tertulis bel urn ada bu. Perbedaan pendapat didiskusikan 

bersama dengan para partner dan didokumentasikan bersamaan 

dengan hasH konsultasi. 

P : Apakah telah ditentukan pendokumentasian minimum daTi konsultasi 

yang telah dilakukan? Bagaimana pemantauan pelaksanaan 

konsultasi dan dokumentasi apa yang harus dibuat dalam melakukan 

konsultasi? Tindakan apa yang dilakukan apabila terjadi 

penyimpangan? 

KAPA: Ya, didokumentasikan da]am Form Konsultasi. Sampai dengan saat ini 

konsultasi lelab dilakukan sesuai dengan yang lelab diletapkan dan di 

kanlor kami belum pernah terjadi penyimpangan yang signifikan. 

Kami belum pernah mengenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan 

konsultasi ini dan kami juga tidak menetapkan kebijakan mengenai 

penelapan sanksi apabila lerdapal penyimpangan dalam pelaksanaan 

konsultasi. Pemantauan pelaksanaan konsultasi dilakukan mela1ui 

GAM. 

OAA : Hasil dari konsultasi didokumentasikan dalam kertas kerja audit, bisa 

dalam bentuk komunikasi konsultasi yang dilakukan melalui email, 

memo intern kantor maupun form konsultasi. Manajer dan 

engagement partner memonitor pelaksanaan konsultasi dan 

kelengkapan pendokumentasiannya. Dokumentasi yang harus dibuat 
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dalarn konsultasi meliputi : nature dari bisnis klien, ringkasan 

permasalahan, pertimbangan-pertimbangan, solusi termasuk referensi 

terhadap standar profesionalnya. Kami tidak pemah melakukan 

penyimpangan yang signifikan bu, ibu bisa lihat daTi hasil inspeksi 

yang dilakukan iotTen kantor kami maupun Intemasional/regional 

kamL 

APL : ya, didokumentasikan pada masingl KKP dalam fonnulir konsultasi. 

Namun demikian formuUr konsultasi ini sering tidak digunakan, 

biasanya konsultasi didokumentasikan pada masing-masing KKP yang 

berhubungan . Dokumentasi barns dilakukan apabila basil konsultasi itu 

membawa dampak bagi kelangsungan pelaksanaan penugasan dan 

referensi di masa mendatang. Pemantauan pelaksanaan konsultasi 

dilakukan oleh atasan dengan cara menanyakan kemungkinan adanya 

permasalahan kepada bawahan dan dari bawahan secara rutin 

me1aporkan permasa1ahan dan perkembangan pekeIjaan ke atasannya 

secara berjenjang. 

P : Untuk: penanganan penugasan audit atas perusahaan go public, Bank 

dan keuangan negara, apakah telah ditentukan kebijakan konsultasi 

dan pelaporan temuan audit signifikan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku? 

KAPA: Untuk kanlor kami Surabaya hanya ada 2 (dua) klien kami yang go 

public, sampai dengan saat ini kami belum pemah melaporkan ke 

bapepam tentang temuan yang signufikan karena memang kami tidak 

menemui pada saat pelaksanaan audit. Untuk audit Bank di Surabaya, 

staf kami hanya mensupport kantor jakarta, Damun kami juga tetap 

melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia yang ada di Surabaya. 

Untuk penanganan audit BUMN. staf Surabaya juga hanya men 
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support tim audit kantor kami Jakarta, sedangkan uotuk audit 

keuangan negara kami tidak memiliki klien. 

OAA Untuk audit keuangan negara kami tidak ada, uotuk audit BUMN 

hanya anak perusahaannya saja di tahun 2008. Sertifikasi yang 

diwajibkan oleh BPK RI reneana akan kami ikuti pada bulan luti ini 

bu. Untuk tabun 2008 ini kami tidak memiIiki klien audit Bank 

umum. Untuk pelaporan temuan pasti kami akan mengacu pada 

peraturan yang berlaku, namun sampai dengan saat ini uotuk 

perusahaan go public yang kami audit, kami belum pemah menemui 

pelanggaran yang signifikan yang mewajibkan kami uotuk tapor ke 

Bapepam dan LK. Untuk jenjang konsultasi dan reviunya kami telah 

menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

APL : Kami belum terdafiae di BPK RI bu dan kita tidak memiliki klien yang 

go public dan juga klien bank umum. Kita IJienangani audit BPR, dan 

kita melakukan komunikasilkonsultasi dengan BI 

Hasil dari wawancara tersebut di atas apabila diringkas berdasarkan 

proposisi yang telah ditetapkan maka menjadi : 

TabeI4.3. 
Diagram T aksonomi : Standar Konsultasi. 

No Proposisi KAPA OAA APL 
I Mengidentifik Kriteria untuk telah ditetapkan yang wajib 

asikan masalah yang harus kriteria masalah dikonsultasikan 
dan situasi dikonsultasikan yang harus adalab masalab 
khusus yang adalab adanya dikonsultasikan, tefmis 
mengharuskan transaksi yang seperti : adanya akuntansi, 
personel untuk spesifik, kecurangan hubungan 
berkonsultasi misalnya (fraud), persoalan dengan klien, 
maupun transaksi modifikasi dampak 
melaporkan derivatif, laporan. adanya perkembangan 
temuan transak.si- ketidaksepakatan internal dan 
signifikan transaksi dengan ekstemal 
pada saat tertentu dimana manajemen perusabaan. 
pelaksanaan engagement tentang laporan Setiap personel 
audit den~an team belum temuanyang diwajibkan 
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memperhatika memiliki disampaikan., konsultasi 
n peraturan pengalaman, apabila sedikitnya 
Bapepam dan uotuk industri dipertimbangkan semmggu 

LK, peraturan khusus harns uotuk mengganti sekati tentang 
BI, peraturan konsultasi ke auditor atao perkembangan 

BPK RI dan expert nya. Hal- akuntan selama kliennya 
mendorong hal yang harns proses penerimaan kepada staf in-
personel uotuk dikonsultasikan klien, manajemen charge yang 

berkonsultasi dan cara menolak bersangJrulan. 

dengan atall melakukan menandatangani Konsultasi 
menggunakan konsultasi selalu representation dapatjuga 
sumber atall diingatkan pada letter, adaoya dilakukan 

pibak yang saat training infonnasi spesifik dalam forum 
berwenang audit. yang harus pertemuan 
mengenai menjadi perhatian rutin dua 
masalab yang anggota terkait minggu sekali 
kompleks dan tindakan Hegal dengan seluruh 

tidak biasa. yang dapal personei kantor 
membuat efek 
tidak langsung 
secara material 
pada laporan 
keuangan,adanya 
keraguan 
substansial 
mengenal 
kemampuan going 
concern 

2 Menginformas Untuk kebijakan Unluk kebijakan Kebijakan dan 

ikan kepada dan prosedur dan prosedur prosedur 
personel yang berkaitan pengendalian pengenda1ian 
tentang dengan mutu konsultasi mutu 
kebijakan dan pengendalian memang belum dikomunikasik 

prosedur mutu konsultasi, disosialisasikan, an banya baru 

konsultasi kami memang tapi untuk sebatas pada 
yang berlaku belum prosedur partner, 
di KAP. meogkomunikasi konsultasi telah manajer dan 

kao uotuk dikomunikasikan supervisor. 
personel kami di pada saat training 
kantor Surabaya, audit 
tapi dalam 
praktiknya kami 
semua te)ah 
me1aksanakan 
konsultasi sesuai 
dengan yang 
lelab dilenlukan 

3 Menuniuk satu Telab dituniuk Konsultasi Alasan 
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atau lebih bagian yang dilakukan seeara berwenang 
individu berwenang berjenjang. untuk 
sebagai uotuk Konsultasi memberikan 
spesialis yang memberikan dilakukan ke konsultasi. 
bertindak konsultasi yaitu kepaJa A udit and Konsultasi 
sebagai pihak Tehcnical assurance. atau dilakukan oleh 
yang support yang bisajuga setiap personei 
berwenang, terdiri dari konsultasi ke sesuai dengan 
dan tetapkan beberapa partner yang lain jenjangltingkat 
wewenang spesialis yang kompeten dalam struktur 
mereka dalam Penyelesaian uotuk orgaOisasl 
konsultasi. perbedaan permasalahan kantor. 
Buat prosedur pendapat tersebut. Prosedur 
untuk dilakukan seeara Penyelesaian tertulis uotuk 
menyelesaikan betjenjang perbedaan menyelesaikan 
perbedaan sesuai dengan pendapat perbedaan 
pendapat ketentuan yang dilakukan seeara pendapat 
antara personel telab ditetapkan. berjenjang sesuai belum ada. 
pelaksana dengan ketentuan Perbedaan 
dengan para yang lelab pendapat 
spesialis. ditetapkan. didiskusikan 

bersama 
dengan para 
partner dan 
didokumentasi 
kan bersamaan 
dengan hasil 
konsultasi 

4 Menentukan didokumentasika Hasil dari ya, 
lingkup n dalam Form konsultasi didokumentasi 
dokumentasi Konsultasi. didokumentasikan kan pada 
yang harns dalam kertas kerja masing2 KKP 
dilakukan audit, bisa dalam dalam formulir 
terhadap hasil bentuk konsultasi. 
konsultasi komunikasi Namun 
mengenal konsultasi yang formulir ini 
masalah atau dilakukan melalui sering tidak 
situasi khusus email, memo digunakan, 
yang meng- intern kantor basil konsultasi 
haruskan maupun form didokumentasi 
adanya konsultasi kan pada 
konsultasi. masing-masing 
Tentukan KKP yang 
dokumentasi berhubungan. 
yang . Dokumentasi 
diperlukan harus 

untuk dilakukan 
konsultasi lain. apabila hasil 
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konsultasi itu 
membawa 
dampak bagi 
kelangsungan 
pelaksanaan 
penugasan dan 
referensi di 
masa 
mendatang. 

S Memantau Pemantauan Manajer dan Pemantauan 
pelaksanaan 

pelaksanaan 
engagement pelaksanaan 

pengendalian partner konsu1tasi 
mutu konsultasi memonitor dilakukan oleh 
konsultasi. 

dilakukan 
pelaksanaan atasan yang 

Pemantauan konsultasi dan menanyakan 
ini Juga melalui GAM. kelengkapan kemungkinan 
meliputi pendokumentasian adanya 
apakah nya. pennasalahan 
pedoman mutu kepada 
KAP yang bawahandan 
telah dari bawahan 
ditetapkan seeara rutin 
masih sesual melaporkan 
dengan kondisi pennasalahan 
yang ada dan dan 
peraturan yang perkembangan 
berlaku. pekerjaan ke 

atasannya 
seeara 
berjenjang. 
Pedoman 
sistem 
pengendalian 
mutubelum 
dilakukan 
pengkinian. 

4.2.1.4. Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standar Mutu Supervisi 

Aktivitas penetapan tujnan dan prosedur ini diwujudkan daJam bentuk 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan supervisi. 

Berikut ini disajikan hasil wawancara dan dokwnentasi di masing-masing KAP 

terkait dengan aktivitas penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

supervlSI. 
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P Bagaimana prosedur uotuk perencanaan perikatan dan bagaimana 

prosedur uotuk mempertahankan standar mutu KAP uotuk pekerjaan 

yang dilaksanakan? 

KAPA: Untuk setiap penugasan harns disurvei uotuk menentukan kelayakan 

dilakukannya audit, taopa dokumentasi resmi tapi tetap ada 

pencatatan. Supervisi lebih ditekankan ke arab penentuan risiko audit. 

Ada standar untuk melaksanakan penugasan audit yang harus diikuti 

dan kami telah memiliki program audit dalam bentuk software 

namanya GAM. Ada beberapa tahapan audit yang harus 

ditandatangani oleh oleh executive in charge (engagement parlner) 

yang sebelumnya dilakukan revlU terlebih dahulu. Untuk 

mempertahankan standar mutu pekerjaan KAP, kami menerapkan 

jenjang reviu yang telah masuk dalam soft ware audit kami yang 

dapat diakses dari multi lokasi di mana engagement team berada bu. 

OAA : Untuk perencanaan dan pelaksanaan perikatan audit telah terprogram 

dalam program audit yang bernama "Y"Smart. Di dalam additional 

policies and procedures auditing and assurance services telah diatur 

minimum audit planning prosedur bu, ini bu manual kami. OAA 

menyerahkan manualnya dan disitu disebutkan bahwa minimum audit 

planning meliputi : penetapan audit prosedur yang tepat dan sesuai 

terhadap kemungkinan risiko yang ada dari kesimpulan yang diambil 

dalam pre-planning, menentukan planning materiality nya, 

menyiapkan risk materiality analysis, menentukan audit approach 

dengan menggunakan audit planning checklist, menentukan audit 

strategy oleh engagement partner dengan audit planning overview 

checklist. Dalam mempertahankan mutu kami lakukan dengan reviu 

pelaksanaan audit yang kami lakukan sebelum laporan audit 

dikeluarkan dan reviu atau inspeksi yang dilakukan setahun sekali 

oleh tim independen yang dibentuk oleh intern serta reviu yang 

dilakukan oleh internasional dua tabun sekali. 
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APL : Supervisi diterapkan pada semua aktivitas yang dilaksanakan dalam 

perencanaan perikatan audit yang meliputi antara lain : penentuan 

fisiko audit, penentuan materialitas dalam pelaksanaan audit, 

penentuan saat penerapan prosedur audit tertentu, komunikasi dengan 

auditor terdabulu, unsur pelanggaran hukum oleh klien, surat 

penugasan audit, penelaahan atas sistem pengendalian intern klien dll. 

Prosedur untuk mempertahankan standar mutu pekerjaan yang 

dilaksanakan adalah melalui pedoman audit yang telab ditetapkan. 

supervisi yang dilakukan dan reviu atas hasi1 kerjanya. 

Untuk mempertahankan mutu pekerjaan di lapangan penangunggung 

jawabnya adalah auditor in charge dan supervisor, untuk laporan 

tanggung jawabnya adalah supervisor dan manajer. Reviu dilakukan 

seeara berjenjang yaitu supervisor, manager. partner. Kami belum 

memiliki manual reviu bu, tapi pada saat reviu kita mengacu pada 

kertas kerja yang sudah kita siapkan yaitu KKP untuk evaluasi 

perencanaan audit, evaIuasi pelaksanaan audit. pemeriksaan kertas 

kerja, pemeriksaan Iaporan audit. Saat ini dalam pelaksanaan audit 

untuk penetapan materialitas dan samplingnya kita berdasar pada 

judgement auditor. Kita sedang menentukan kebijakan untuk 

materialitas dan sampling. 

P Apakab telab ditunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap 

perikatan tersebut, membuat usuIan program pekerjaan dengan 

menentukan kebutuhan personel, kebutuhan waktu untuk 

menyelesaikan perikatan, mengumpuIkan informasi mengenai latar 

belakang klien atau informasi reviu dari perikatan sebelumnya yang 

dimutakhirkan dengan data kini ? 

KAPA: ya, semua itu telah kami lakukan karena sudah ada dalam software 

audit kami. Form atau kertas kerja yang kami gunakan adalah time 

budget calculation, understand the business. 
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OAA : Ya, untuk setiap perikatan kami teJah menunjuk penanggung 

jawabnya, dan telah dibuat perencanaan audit. lnformasi mengenai 

latar belakang klien telah dihuat sesuai dengan format yang telah 

ditetapkan dalam soft ware "Y"Smarl. 

APL : Untuk setiap perikalan telah ditunjuk personel yang bertanggung 

jawab dan telah menentukan kebutuhan personel, kebutuhan waktu 

UDtuk menyelesaikan, mengumpulkan informasi mengenai latar 

belakang klien dan informasi dari perikatan sebelumnya apabila klien 

terse hut kila tangani sebelurnnya. Untuk klien baru, 

pendokumentasian atas latar belakang klien biasanya dilakukan oleh 

partner alau manajer. 

P : Bagaimana prosedur supervisi dikomunikasikan ke personel KAP dan 

bagaimana supervisi tersebut dilaksanakan? 

KAPA : Dilakukan melalui software yang telah ditetapkan yaitu GAM. Jenjang 

supervisinya adalah senior, manajer, executive director. 

OAA : Untuk prosedur supervisi telah kami komunikasikan pada saat training 

audit. Untuk prosedur pelaksanaan supervisi dilakukan melalui 

software yang telah ditetapkan yaitu "Y"Smarl, hal ini membantu 

dalam meyakini bahwa masalah signifikan telah disampaikan dan 

konsultasi telah dilakukan secara tepat dan bahwa pekerjaan audit 

telah sesuai dengan standar profesional dan peraturan secta 

persyaratan yang dilegalkan untuk mendukung dalam membuat 

kesimpulan. 

APL Panduan sistem pengendalian mutu KAP dikomunikasikan hanya 

terbatas pada partner, manajer dan supervisor. Supervisi dilaksanakan 

untuk tahap-tahap pelaksanaan audit yang meliputi perencanaan audit, 

pelaksanaan audit dan pemeriksaan (reviu) atas kertas kerja dan 

penyusunan laporan audit. 
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P : Apakah KAP memiliki pedoman manajemen risiko ? 

KAPA : saya tidak pernah melihat yang spesifik di kantor Surabaya sini bu, 

tapi pelaksanaan audit kami telab mengidentifikasi risiko-risiko yang 

ada. Contohnya adalah pada saat kita mengevaluasi klien barn maka 

uotuk cal on klien yang go public, regulated (perusahaan yang 

keberadaannya didasari eleh atnran-aturan khusus, contoh Bank, 

BUMN) maka kami akan menggolongkan klien tersebut pada 

moderate risk dan uotuk kondisi ini harus ada independent review 

partner nya. 

OAA : Pedoman mengenai risiko telah masuk dalam policies and prosedures 

audit and assurance services. 

APL : Tidak ada. 

P : Apakah KAP telab memiliki pedoman mengenai bentuk dan isi kertas 

kerja dan pedoman uotuk melakukan c100sing conference dengan 

auditee guna menginformasikan basil auditnya? Bagaimana hasil 

pelaksanaan closing conference dengan klien tersebut 

didokumentasikan? 

KAPA : Pedoman KKP sdh ada dalam bentuk software, namanya GAM. untuk 

cloosing conference harus dilakukan dan substansinya dinotulenkan 

tetapi tidak ada fonnat yang spesifik dalam pendokumentasiannya. 

OAA : Bentuk dan isi kertas kerja telah diatur dalarn "X" Audit Methodology 

yang telab diimplementasikan sejak tabun 2004 dan 

diemplementasikan secara paperless sejak kuartal 4 tabun 2006, 

namanya adalah "Y" Smart" dan policies and prosedures audit and 

assurance services. Closing conferem.:e dilakukan pada akhir 

penugasan dan dibuatkan notulennya. Pedoman secara khusus tidak 

ada. 

APL Pedoman bentuk dan isi kcrtas kerja ada. Tidak terdapat pedoman 

untuk cloosing conference. Di kami, tidak. pada semua klien audit kita 

melakukan cloosing conference bu, tapi mereka kita minta untuk 
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memberikan persetujuan atas usulan jurnal koreksi dari hasil 

pemeriksaan kami sebagai dasar kami uotuk menyusun draft iaporan. 

Karni juga helum mengatur mengenai pendokumentasian minimal dari 

hasil c!oosing conference. Jadi kita tidak selalu melakukan C/oosing 

conference dengan klien pada akhir penugasan audit. lumal koreksi 

bisa disetujui pada saat CC atau sebelum draft dibuat . pada saat CC 

diserahkan drfat 

P Bagaimana prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pertimbangan 

profesional di antara anggota tim pelaksana perikatan? Bagaimana 

bentuk pendokumentasiannya? 

KAPA: Perbedaan pertimbangan profesional itu kalau masih bisa kita 

selesaikan di Surabaya maka kita selesaikan disini bu, tapi kalau 

belum ada penyelesaian. maka kita akan melakukan tahapan : 

Perbedaan pendapat itu dikonsultasikan dengan technical support. 

tentunya disertai dengan argumentasi dan referensinya. Apabila 

belum ada penyelesaiannya maka dikonsultasikan dengan 

penanggung jawab technical support. 

Apabila dalam tahapan terse but masih ada perbedaan pendapat. 

maka dikonsultasikan dengan Country Technical Support. 

Apabila dalam tahapan tersebut di atas masih belum menemui 

kesepakatan, maka dikonsultasikan dengan regional sesuai dengan 

spesifikasi pennasalahannya. 

OAA Prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pertimbangan profesional 

diantara anggota tim pelaksana kami lakukan dengan cara : 

Perbedaan pendapat antara staf profesional dengan manajer yang 

bertanggung jawab terhadap penugasan tersebut disampaikan ke 

spesialis yang sesuai yang ditunjuk. 

Jika spesialis yang ditunjuk setuju dengan pendapat manajer, 

maka pennasalahan dipertimbangkan uotuk diselesaikan. 

Jika . spesialis tidak setuju dengan pendapat manajer yang 

bertanggung jawab terhadap penugasan tersebut dan mereka tidak 
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dapat menyetujui solusi yang seSURI, maka hal terse but 

dikonsultasikan dengan managing partner. 

Bentuk pendokumentasiannya seperti yang telah kami jelaskan tadi bu 

(Jihat penjelasan di atas) 

APL: Prosedur tertulisnya kami belurn menentukan, tetapi dalam 

pelaksanaannya apabila ada perbedaan pendapat dibicarakan pada 

tingkatan supervisor, manajer kemudian partner dan apabila masih 

bel urn ada keputusan maka dibahas dengan Managing Partner. 

Pendokumentasiannya hanya hasil akhir dari penyelesaian perbedaan 

pendapat terse but. Kronologis pembahasannya tidak 

didokumentasikan. 

P Bagaimana prosedur uotuk merevlU kertas kerja dan laporan 

perikatan? Bagaimana basil revlU dan tindak lanjutnya 

didokumentasikan? 

KAPA: Prosedur reviu dilakukan sesuai dengan GAM yang telah ditetapkan, 

terdapat check list review. Reviu dapat dilakukan langsWlg melalui 

software dan apabila ada eatatan reviu maka stataus software akan 

open sampai catatan reviu tersebut ditindak lanjuti dan apabila reviu 

sudah OK maka akan close. 

OAA Kami memiliki pedoman reviu, bu. Pedoman revlU itu ada di 

additional policies and prosedures audit and assurance services. 

Seeara ringkasnya bisa saya jelaskan begini, untuk tingkatan reviunya 

adalah reviu administrasi dilakukan oleh senior in charge, revlU 

manajer, reviu partner, reviu partner pajak. Kemudian ada revlU 

pengendalian kualitas yang kami lakukan apabila ada keraguan 

mengenai kemampuan going concern perusahaan. Untuk penugasan 

yang komplek dan high risk, Head risk assurance menunjuk 

independent second partner yang juga melakukan reviu atas 

penugasan tersebut. Apabila concurring partner bukan merupakan 

spsialis untuk suatu industri khusus. maka pada saat reviu harus 

mendapat persetujuan juga dan spesialis yang menguasai industri 
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khusus tersebut. Spesialis disini juga termasuk untuk permasalahan 

pajak, penghitungan pajak direviu oleh tim spesialis pajak. 

APL : Prosedur tertulis untuk reviu belum ada bu, tapi pada saat kita mereviu 

kertas kerja dan laporan perikatan kita sudah menyiapkan formulir 

pemeriksaan kertas kerja, pemeriksaan Japoran dan fonnulir 

penyelesaian laporan. Fonnulir pemeriksaan laporan ini tidak aktif 

digunakan. Pendokumentasian hasil reviu belurn distandarisasi tapi 

dibuat oleh masing2 reviewer. 

P : Apakah hasil pelaksanaan audit telab disimpulkan untuk mendukung 

opini audit? Apakah Laporan telah disusun sesuai dengan SPAP dan 

kebijakan dari KAP? 

KAPA : Ya, setiap akun telah ada kesimpulan auditoya yang mendukung opini 

audit. Ini btl contohnya, kita juga mencalat adanya audit finding .. 

Kami juga telah menetapkan standar laporan dengan minimal 

requirement yang kami tetapkan, tentunya kami telah mengacu pada 

SPAP dan peraturan Bapepam-LK. 

OAA : Va, setiap akun telah ada kesimpulan auditnya. Kami telah memiliki 

standar minimal untuk pelaporan yang tentunya telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan kebijakan kantor kami. 

APL : Untuk masing-masing akunnya belum sepenuhnya ada kesimpulannya, 

namun apabila ada kualifikasi maka dijelaskan dalam masing-masing 

KKP nya 

P : Bagaimana KAP memantau pelaksanaan pengendalian mutu supervisi 

ini dan bila ada penyimpangan signifikan, tindakan apa yang 

dilakukan? 

KAPA: Memantaunya dengan rnelakukan reviu alas hasil pelaksanaannya bu .. 

Reviu itu dilakukan oleh intern maupun internasional kamL Kalau 

penyimpangan yang signifikan kami tidak ada bu, tapi untuk staf yang 

kurang kompeten dalam melaksanakan standar yang telah kita 

tetapkan akan tercermin dari penilaian Performance Apprisal (PA) 
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untuk masing-masing personel yang kami lakukan setahun sekali. 

Apabila basilnya jeJek maka harus ada perbaikan selama 6 bulan dan 

akan diawasi oleh manajer. 

OAA Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu supervisl 1m 

kami lakukan melalui reviu atau inspeksi yang diJakukan setahun 

sekati oleh tim independen yang dibentuk. selain dari pada itu reviu 

dua tahun sekali yang dilakukan oleh intemasional juga dapat 

memantau pelaksanaan supervisi ini. 

APL Pengendalian mutu supervisi dipantau dengan cara memantau hasil 

kerja sesuai dengan jadwal yang telab ditentukan dan mereviu hasil 

kerjanya. Sampai dengan saat ini kami belum menemukan 

penyimpangan yang signifikan dan kami juga tidak menentukan 

pemberian sanksinya apabila terjadi penyimpangan 

P Untuk penanganan audit atas perusahaan go public, Bank dan 

keuangan negara apakah telah dilakukan jenjang supervisi dan reviu 

sesuai dengan peraturan yang berlaku? 

KAPA: Untuk audit keuangan negara selain BUMN kami tidak menangani, 

untuk BUMN pun yang menangani kantor kami Jakarta, sedangkan 

Surabaya hanya support tenaga audit bu. Untuk Bank, kantor 

Surabaya juga hanya support tenaga. Untuk klien go public reviu nya 

telah kita lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan audit 

perusahaan terse but kita golongkan dalam moderate risk sehingga ada 

independent review. Independent Reviewernya ini tingkatannya 

partner atau exseeutive director yang tidak terlibat dalam penugasan. 

Untuk penugasan yang "regulated" pasti kami telah mengikuti 

peraturan yang berlaku. 

OAA Seperti yang telab saya jelaskan tadi bu, untuk kantor eabang 

Surabaya ini, sertifikasi dari BPK RI baru akan kami ikuti pada bulan 

Juli ini. Pada setiap sebelum menerima penugasan audit, partner telab 

menyesuaikan atau mengaeu pada referensi peraturan lainnya yang 

berlaku. seperti 8apepam & LK dan peraturan Bank Indonesia 
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APL : tidak ada penanganan audit alas perusahaan go public, dan kami tidak 

terdaftar di BPK sehingga kami tidak memiliki klien audit alas 

keuangan negara. Hanya ada audit alas BPR yang jenjang reviunya 

telah memenuhi peraturan SI, yaitu minimal ada dua jenjang reviu 

dan supervisi. 

Hasil daTi wawancara tersehut di alas apabila diringkas berdasarkan proposisi 

yang telah ditetapkan maka menjadi : 

TabeI4.4. 
Diagram Taksonomi : Standar Supervisi 

No Proposisi KAPA OAA APL 
I Membuat suatu Telab ada Telab ada Va, telab 

perencanaan perencanaan perencanaan dilakukan. Untuk 
perikatan dengan perikatan dan perikatan dan informasi 
melakukan telab ditunjuk telab ditunjuk mengenai latar 
penunjukkan personel yang personel yang belakang klien 
personel yang bertanggung bertanggung atau infonnasi 
bertanggung jawab. jawab. reviu dari 
jawab terhadap Penentuan Penentuan perikatan 
perikatan kebutuhan kebutuban sebelumnya lebih 
tersehut, personel, waktu personel, banyak clilakukan 
membuat usulan menyelesaikan walctu oleh partner dan 
program perikatan, menyelesaika manajer 
pekerjaan dengan mendapatkan n perikatan. 
menentukan inforrnasi mendapatkan 
kebutuhan mengenai klien inforrnasi 
personel, telab ada dalam mengeruu 
kebutuhan waktu software GAM klien telab 
untuk adadalam 
menyelesaikan software 
perikatan. "y"Smart 
mengumpulkan 
informasi 
mengenal latar 
belakang klien 
atau informasi 
revlU dari 
perikatan 
sebelumnya yang 
dimutakhirkan 
dengan data kini. 

2 Membuat Pedoman Pedoman Telabada 
I pedoman mengenai bentuk mengenai pedoman 
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mengenal bentuk dan isi kertas bentuk dan isi mengenai bentuk 
dan 

.. 
kertas kelja telab ada kertas kerja dan isi kertas keIja lSI 

kerja untuk pada software telab ada untuk penugasan 
penugasan audit GAM Demikian pada software audit sesuai 
sesua) dengan juga untuk "Y"Smart dengan SP AP, 
SPAP, melakukan Untuk namun belurn ada 
melakukan supervisi, dapat prosedur pedoman 
supervisi dilakukan pelaksanaan menentukan 
terhadap personel melalui software supervisi materialitas dan 
yang tersebut. dilakukan sampling. T elab 
melaksanakan Supervisi telah melalui ada 
perikatan, adanya dilakukan secara software pendokumentasian 
suatu prosedur berjenjang yaitu yang telab atas supervisi 
untuk senior, rnanajer ditetapkan yang dilakukan , 
menyelesaikan dan executive- yaitu prosedur tertulis 
perbedaan director sesuai "Y"Smart, untuk 
pertimbangan dengan peraturan hal ini menyelesaikan 
profesipnal yang berlaku. membantu perbedaan 
diantara anggota T elab ditetapkan dalam pendapat belum 
tim. Prosedur prosedur untuk meyakini ada namun apabila 
supervisi tersebut menyelesaikan bahwa ada perbedaan 
dibuat dengan perbedaan masalah pendapat 
memperhatikan pendapat. signifikan diselesaikan 
peraturan BI, telab bersama dengan 
Bapepam-LK dan disampaikan supervisor, 
peraturan BPK dan manajerdan 
RI bahwa konsultasi partner. Apabila 
sekurang telab belum ada 
kurangnya dilakukan kesepakatan maka 
terdapat dua secara tepat akan dibicarakan 
jenjang dan babwa dengan managing 

pengendalian pekerjaan partner. Jenjang 
atau supervisi audit telab supervisi dan 
dalam sesuai revi u telah sesuai 
pelaksanaan dengan dengan peraturan 
penugasan audit. standar yang berlaku 

profesional walaupun APL 
dan tidak menangani 
peraturail audit atas 
serta perusahaan go 
persyaratan public, audit 
yang keuangan negara 
dilegalkan dan audit atas 
untuk bankumum. 
mendukung 
dalam 
membuat 
kesimpulan. 
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Telab 
ditetapkan 
prosedur 
untuk 
menyelesaika 
n perbedaan 

! oendapat 

3 Membuat Pedoman Tidak ada 
pedoman mengenai pedoman khusus 
mengenal risiko telah mengenai 
manajemen risiko masuk dalam manajemen risiko, 
yang policies and namundalam 
berhubungan procedures penerimaan dan 
dengan audi/and keberlanjutan 
pelaksanaan audit assurance klien serta 

services pelaksanaan audit, 
APL telab 
mernpertimbangka 
n risiko 

4 Membuat Prosedur reviu Telab Tidakada 
pedoman revlU dilakukan sesuai memiliki pedoman tertulis 
yang terdiri dari dengan GAM pedoman uotuk melakukan 
reviu kertas keIja yang telab revlU. reView, namun 
dan review ditetapkan, Pedoman telab ada kertas 

iaporan yang terdapatcheck reviu ito ada kerja untuk 

akan diterbitkan, list review. di additional mendukung 
menetapkan Reviu dapat policies and pelaksanaan reviu 
personeJ yang dilakukan prosedures yang terdiri dari 

dapat langsung audit and evaluasi 
melaksanakan melalui assurance perencanaan audit, 

reVill, software dan services. evaluasi 

melaksanakan apabila ada Secara pelaksanaan audit, 

revlU apakah catatan reviu ringkasnya pemeriksaan 

perikatan tersebut maka stataus bisa kertas kerja, 

telah dilakukan softWare akan dijelaskan penyelesaian 

sesuru dengan open sampal sbb: untuk laporan, 

SPAP dan catatan reviu tingkatan pemeriksaan 

mendokumentasi tersebut reviunya laporan dan 

kan hasil reVlll. ditindak lanjuti adalah reviu catatan reviu yang 

Pedoman revlU dan apabila administrasi bentuknya tidak 

dibuat dengan reviu sudah OK dilakukan distandarisasi. 

memperhatikan makaakan oleh senior Reviu telah 

peraturan close. in charge, dilakukan secara 

Bapepam dan LK revlU berjenjang 

bahwa Bapepam manajer, sebagaimana 

dan LK dapat reVlU dipersyaratkan 

melakukan revlU partner, dalam peraturan 

terhadap reviu oartner Bapepam-LK, BI, 
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pelaksanaan pajak. BPK RI. APL 
pekerjaan Kemudian tidak melakukan 
pemeriksaan serta ada reviu audit atas 

peraturan BPK pengendalian perusahaan go 
RI bahwa BPK kualitas yang public dan audit 
dapal melakukan kami lakukan keuangan negara, 
evaluasi atas apabila ada dalam kebijakan 
pelaksanaan keraguan mutu tidak 
pemeriksaan mengenai memasukkan 
yang dilakukan kemampuan ketentuan bahwa 
oleh AP. going Bapepam-LK 

concern dan BPK dapat 
perusahaan. merevlU 
Untuk pelaksanaan 
penugasan pekeljaan audit 
yang yang dilakukan 
komplek dan APL 
high risk, 
Head risk 
assurance 
menunjuk 
independent 
second 
partner 
yang Juga 
melakukan 
reviu atas 
penugasan 
tersebut 

5 Menyimpulkan Telah ada Telahada Kesimpulan hasil 
hasil audit yang kesimpulan audit kesimpulan audit per akun 
mendukung opini untuk masing- audit untuk belum 

audit dan masing akun masing- sepenuhnya 
menctapkan yang mendukuog masingakun dibuat. Tidak ada 

standar laporan opini audit. yang ketentuan tertulis 
yang seSU8l Telah ada mendukung mengenai 
dengan SPAP dan esumdar laporan. opini audit. prosedur closing 

kebijakan KAP. Closing Telah ada conference, 

Menetapkan Conference standar sifatnya optional. 
kebijakan dan harus dilakukan laporan. tidak semua ada 
prosedur closing dan Closing presentasi untuk 
conference didokumentasika Conference akhir penugasan, 
dengan n tetapi tidak ada tidak selalu tetapi usulan 
manajemen klien. fonnat khusus dilakukan jumaJ koreksi 

mengenai bentuk namon disetujui oteh 
dari minute of koreksi. audit pihak klien 
meeting-oya. telap sebelum draft 

diielaskan ke laporan audit 
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klicn. disusun. Tidak 
Pedoman tcedapat 
Closing pendokumentasian 
Conference secara formal atas 
tidak ada. hasil closing 

conference dengan 
klien. 

6 Memantau Memantaunya Pemantauan Pengendalian 
pelaksanaan dengan terhadap mutu supervisi 
pengendalian melakukan reviu pelaksanaan dipantau dengan 
mutu supervisi atas hasil pengendalian cara memantau 
secara periodik pelaksanaannya mutu hasil kerja sesuai 
uotuk baik dilakukan supervisi ini dengan jadwal 
meyakinkan oleh intern kami lakukan yang telah 
bahwadalam maupun melalui reviu ditentukan dan 
setiap penugasan intemasional. atao inspeksi mereviu hasil 
audit yang kerjanya. Sampai 
pengendalian dilakukan dengan saat ini 
mutu supervisi setahun belum ditemukan 
telah sekali olch adanya 
dilaksanakan. tim penyimpangan 

independen yang signifikan 
yang dan tidak ada 
dibentuk, ketentuan uotuk 
selain dari pemberian sanksi 
pada itu apabila terjadi 
reviu dua penYlmpangan. 
tahun sekali 
yang 
dilakukan 
oleh 
intemasional 
juga dapat 
memantau 
pelaksanaan 
supervisi ini 

4.2.1.5. Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standar Mutu Pemekerjaan (hiring) 

Aktivitas penetapan tujuan dan prosedur ini diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan 

pemekerjaan. Berikut ini disajikan hasil wawancara dan dokumentasi di 
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masing-masing KAP terkait dengan aktivitas penetapan kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu pemekerjaan. 

P : Bagaimana KAP dapat memperoleh personei yang berkemampuan? 

Persyaratan dan kualifikasi apa yang ditetapkan? Apakah KAP telah 

merencanakan kebutuhan tenaganya? Apakah ada personel yang 

ditunjuk uotuk bertanggung jawab atas kepegawaian? 

KAPA; Kami langsung minta ke kampus bu, ada beberapa perguruan tinggi 

yang kami pilih. Persyaratan umumnya adalah : IPK >3 , SI 

Akuntansi atall dalam proses skripsi. Dari hasil mapping kebutuhan 

tcnaga dapal diketahui kekurangan tenaga yang dibutuhkan. Untuk 

cabang Surabaya, bagian administrasi di kantor kami salah satu 

tugasnya adalah kepegawaian. Setiap pennintaan tambahan staf harus 

disetujui oleh pimpinan divisi di Jakarta. 

OAA Untuk kantor cabang Surabaya ini kami melakukan evaluasi atas 

kebutuhan personel pada bulan Agustus atau September. Kami 

melakukan perkiraan atas klien yang memperpanjang penugasan audit 

dan kemungkinan adanya klien baru. Selain dari pada itu kami juga 

mempertimbangkan beberapa hal seperti : kemungkinan adanya staf 

yang keluar, staf yang dipromosi atau yang telah mengajukan untuk 

berhenti bekerja. Dari perencanaan itu kemudian kami 

mengestimasikan jumlah kebutuhan tenaga auditor untuk menangani 

audit pada musim audit tahun berikutnya. Untuk kebutuhan 

tenaganya, biasanya saya telpon ke perguruan tinggi • bu, ya langsung 

ke kepala jurusan akuntansinya. Saya sebutkan jumlah tenaga yang 
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kami perlukan dan kualifikasi yang kami inginkan. Kami juga 

memasang iklan uotuk proses rekruitmen ini. Kualifikasi umumnya 

adalah Sl akuntansi dan IP nya karni utamakan yang >3. Selain dari 

pada ito kami juga mempertimbangkan tingkat kemampuan. 

integritas, motivasi, kejujuran dan latar belakang pendidikan dan 

pengalaman lainnya sesuai dengan posisi yang kami butuhkan. 

Manajer dan partner yang ikut merencanakan uotuk kebutuhan 

tenaganya. bu. Ada personel yang kami tunjuk untuk bertanggung 

jawab tentang kepegawaian yaitu bagian administrasi kantor. Kantor 

kami juga merekruit tenaga spesialis khusus yang rnemiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai. mis: spesialis perbankan 

dan lembaga keuangan, perusahaan go public, information technology 

(IT) dan lain-lain. 

APL Kita memperoieh personel antara lain dengan cara pasang iklan di 

perguruan tinggi. Kualifikasi yang ditetapkan adalah S 1 atao D3 

akuntansi , IP minimum 2,75, lulus tes tertulis dan wawancara. Kita 

tidak membuat rencana kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan tenaga 

kerja dipenuhi apabila diperoleh penugasan baru dan personel yang 

ada tidak mencukupi atao ada yang resign. Telah ditunjuk manajer 

personalia yang bertanggung jawab atas kepegawaian. 

P : Apakah KAP memiliki buku pedoman SDM yang didalamnya antara 

lain mengatur mengenai rekruitmen tenaga, persyaratan dan 

kualifikasinya? Bagaimana kebutuhan tenaga dan persyaratan yang 
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diinginkan terse but dikomunikasikan? Bagaimana kebijakan SDM 

terse hut diinformasikan ke personei baru KAP maupun para pelamar? 

KAPA: Ada bu, namanya code of conduct, di cabang Surabaya kami 

memilikinya dalam bentuk kebijakan yang partial Kami 

menginfonnasikan ke staf melalui email. Untuk staf baru 

diinfonnasikan melalui training. Prosedur rekruit kami seeara singkat 

saya jelaskan seperti ini : mengisi aplikasi, les tertuiis, interviu oleh 

manajer dan parlner. Kemudian manajer mengisi stal requesition 

form untuk diinfomasikan ke HRD yang kemudian akan meminta 

persetujuan dari pimpinan divisi yang bersangkutan. Berdasarkan itu 

kemudian dihuat kontrak kerja pertama 6 hulan, bila staf yang 

bersangkutan baik dan dibutuhkan, maka akan dijadikan staf tetap. 

Setiap selesai masa kontrak akan dibuat evaluasi staf untuk 

menentukan dilanjutkan atall tidak. 

OAA : Ada. Pada saat wawancara llntllk penerimaan staf barn, kebijakan 

kepegawaian yang berlaku di kantor kami infonnasikan ke calon staf 

terse but. Karni juga menjelaskan spesialisasi tugas mereka serta 

tanggung jawabnya. 

APL Kami tidak memiliki pedoman SDM bu, tapi kita membuat aturan 

seeara partial, misal: peraturan tata tertib karyawan, kualifikasi untuk 

staf baru, penilaian karyawan dan kebijakan untuk promosi dan juga 

ada peraturan tainnya yang belum kami dokumentasikan seeara 

tertulis. Peraturan tersebut sudah kita infonnasikan ke seluruh 

personel bu. 
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P : Bagaimana melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekruitmen 

sehingga dapat diyakini bahwa prosedur uotuk memperoleh personel 

baru yang potensial telah dilakukan sesuai dengan ketetapan yang 

telah ditentukan ? 

KAPA: Di pantau dari hasil rekapitulasi tes dan ditentukan sesuai ranking. 

Hasil wawancara ditandatangani oleh manajer dan partner, minimal 

manaJer. Untuk requesition form ditandatangani oleh manajer dan 

partner. 

OAA : Selain dengan melihat hasil tes tertulisnya dan dokumen pendukung 

lainnya, kami partner juga ikut melakukan wawancara calon staf 

audit, jadi kami tahu kualifikasi yang kami inginkan. Untuk 

penerimaan stafbaru harns ada persetujuan dan partner. 

APL : Melalui hasil tes tertulis dan wawancara serta formulir lamaran yang 

diisi oleh pelamar 

P : Apakah terdapat kebijakan dan prosedur khusus untuk mempekerjakan 

personel yang memiliki hubungan famili dengan personel lain dalam 

KAP atau dengan klien, personel yang telah mengundurkan diri, 

mempekerjakan karyawan klien? 

KAPA: Ada aturannya begini bu, anak klien boleh masuk tapi tidak boleh 

pegang penugasan untuk group perusahaan mereka. Anak karyawan 

boleh masuk pada divisi yang berbeda dengan orang tuanya. Untuk 

famili, prosedumya sesuai dengan yang lain. Untuk staf yang sudah 

keluar dan akan masuk kemba1i. maka sesuai kebijakan partner, untuk 
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Surabaya, kami tidak mao bu. Staf klien juga bisa diterima sebagai 

karyawan sesuai kebijakan partner. 

OAA : Untuk kondisi khusus seperti ito harus persetujuan managing partner 

dan atau pimpinan cabang demikian pula untuk level supervisor ke 

atas • sedangkan yang di bawah cukup persetujuan masing-masing 

APL : Prosedur tertulisnya tidak ada bu, tapi dalam pelaksanaannya proses 

rekruitmen tetap sarna dengan calon karyawan lainnya, apabila telah 

lolos tes tetap ada toleransi atau kebijakan khusus dari partner/rekan 

dan/atau rekan pimpinan. 

P Apakah KAP telah menetapkan kualifikasi dan pedoman untuk 

mengevaluasi orang-orang yang potensial uotuk dapat ditempatkan 

pada semua tingkatan profesional dalam organisasi? Apakah 

evaluasi kualifikasi personel dilakukan seeara periodik untuk 

menentukan apakab seluruh personel telab memenuhi persyaratan dan 

standar KAP? 

KAPA: Kami telah melakukan perfonnance apprisal (PAl setiap 6 bulan. 

Performance Measurement and Development Program (PMDP) diisi 

pada awal tabun buku baru kantor dan kemudian dilakukan evaluasi 

pada akhir bulan keenam dan pada akhir periode/akhir tabun buku 

kantor. Pada akhir periode penilaian dilakukan rating dan dibabas 

bersamaan dengan para senior kemudian ditentukan promosinya. 

OAA Ya, kami melakukan performance appraisal (PA) secara periodik 

(minimal setahun sekali), ini bu contohnya (Partner OAA 

menunjukkanform PAl. 

APL : Va, telah ditetapkan tetapi rating penilaiannya tidak diuraikan secara 

rinei. Penilaian karyawan dilakukan setahun sekali, seharusnya 3 
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bulan sckali. Untuk yang yunior tetap 3 hulanan sekali kita lakukan, 

sedangkan uotuk jenjang di atasnya bisa 6 bulan atall selahun sekali. 

P Apakah dilakukan evaluasi terhadap personel seliap selesai 

mengerjakan suatu perikatan untuk mengetahui kelehihan dan 

kekurangan personei dalam suatu penugasan. 

KAPA: peraturannya ada bu, tapi karni tidak melakukan uotuk. seliap 

penugasan. hanya secara periodik seperti yang saya jelaskan tadi. 

Apabila ada yang tidak perform diberi surat peringatan dan disertai 

monitoring atasannya selama 6 bulan dan -seliap 3 bulan dievaluasi. 

OAA Ya pada seliap selesai mengerjakan job, terulama uotuk yunior yang 

belurn tetap dievaluasi dengan mengglUlakan Forty Hours Evaluation 

Form. Staf profesiona1 menerimaJeedback dari kinerjanya yang mana 

mereka mempunyai keterlibatkan penting dalam 

sedikitnya 40 jam kerja. 

APL : Tidak , evaluasi dilakukan secara periodik. 

penugasan 

P Untuk penanganan audit perusahaan go public, Bank dan keuangan 

negara, apakah personel yang ditugaskan telah memenuhi persyaratan 

peraturan yang berlaku? 

KAPA : Di kantor kami ini hampir semua senior sudah memenuhi persyaratan 

itu. 

OAA : Va, pada saat penerimaan penugasan audit, partner yang bersangkutan 

telah mempertimbangkan peraturan-peraturan tersebut sebagaimana 

telah diatur dalam manual audit kami.. 

APL : Kan kita tidak terdaftar di BPK bu. Kita juga tidak punya klien yang 

go public dan kita juga tidak menangani audit bank umUID. Hanya ada 

klien BPR bu, dan staf yang rnenangani sudah memenuhi persyaratan 
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karena kita mendapatkan pelatihan dari BI pada saat kita mendapat 

penugasan BI uotuk memeriksa BPR. 

P : Bagaimana pemantauan dilakukan terhadap prosedur pengendalian 

mutn pemekerjaan dan tindakan apa yang dilakukan apabiJa terjadi 

penyimpangan? 

KAPA : Dipantau melalui sistem, antara lain misalnya apabila ada staf yang 

akan hahis kontraknya maka personel yang bertanggung jawab atas 

staf tersebut akan selaln diingatkan melalui email, uotuk PA yang 

helum di sign off oleh conselor juga akan diingatkan melalui email, 

sedangkan. uotuk PMDP yang pada saat awal periode penilaian tidak 

dibuat, dan hanya buat tengah dan akhir maka sistem tidak dapat 

menerima evaluasi interim (6 bulan) maupun evaluasi uotuk akhir 

tahun. 

OAA Tidak pernah terjadi penyimpangan yang signifikan, pemantauan 

dilakukan melalui inspeksi yang dilakukan oleh tim yang independen. 

APL Di pantau oleh partner, manajer dan supervisor. Pemantauan 

dilakukan seeara berjenjang. Selama ini tidak ditemui penyimpangan 

yang signifikan dan kita juga belurn pernah memberikan sanksi. 

Kebijakan tentang sanksinya kita juga tidak tetapkan bu. 

HasH dari wawaneara tersebut di atas apabila diringkas berdasarkan proposisi 

yang telah ditetapkan maka menjadi : 

TabeI4.5. 
Diagram Taksonomi : Standar Pemekerjaan (Hiring) 

No Proposisi KAPA OAA APL 
1 Menetapkan Dieabang Bagian Telah ditunjuk 

personef yang Surabaya., bagian administrasi manajer 
bertanggung administrasi kantor salah satu personalia yang 
jawab sahib satu tugasnya adalah bertanggung 
mengenai tugasnya adalah mengurusl jawab mengenai 
keJ)eJZawaian keJ)eJZawaian. keoeJZawaian. kepegawaian. 

2 Membuat Telah ada Telah ada Dalam pedoman 
pereneanaan reneana staf reneana staf yang sistem 
tenaga yang yang dibutuhkan dibutuhkan, pengendalian 
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dibutuhkan uotuk persiapan biasanya kami mutu ditetapkan 
pada sernua musim audit susun pada bulan bahwa evaluasi 
tingkat Apabila antara Agustus atall kebutuhan 
organisasi rencana September untuk personel 
(minimal kebutuhan 

. . 
dilolukan oleh pers1apan muslm 

tabunan) dengan star yang audit tahWl manajer 
dengan adamasih berikutnya. operasionaJ 
mempertimban kurang, mola Apabila antara minimal enam 
gkan jumlah dilolukan rencana bulan sekali 
klien saat Inl, rekruitmen staf kebutuhan dengan beberapa 
perkiraan baru. dengan staf yang hal yang 
pertumbuhan, ada masih dipertimbangkan 
pengaiaman kurang, mola . Namun dalam 
turnover dilakukan pelolsanaannya 
personeI. rekruitmen staf tidak ada 
promosl barn. rencana tahunan. 
personel dan Kebutuhan 
personei yang tenaga ketja 
penslun. dipenuhi apabila 

ada job baru 
dimana staf yang 
ada sudab tidak 
mencukupi dan 
apabila ada staf 

I yang resign 

3 Menetapkan Untuk slafbaru, U ntuk staf baru Job requirement 
job persyaratan persyaratan diletapkan secara 
requirement umumnya umumnya adalab umum. T elab ada 
dengan adalab : IPK >3 S I oluntansi dan prosedur 
mempertimban , S I Akuntansi IP nya penerimaan 
gkan JeDls atau daJam diutamakan yang karyawan, 
klien yang proses skripsi, >3. Selain dari namun belum 
ditangani. luI us dalam les pada itu kami mempertimbang 
Dan masuk yang juga kan kualiflkasi 

menetapkan diadakan dan mempertimbang khusus personel 
prosedur lulus proses kan tingkat untukjenis 
penerimaan interview kemampuan, perikatan 
learyawan integritas, tertentu. 
dengan motivasi, 
mempertimban kejujuran dan 
g-kan latar belolang 
kualifikasi pendidikan dan 
personel yang pengalaman 
diperlukan lainnya sesuai 
sesuai dengan dengan posisi 
jenis perikatan yang kami 
yang ditangani butuhkan 
KAP. 
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4 Membuat Pedoman Adapedoman Belum ada 
pedoman kepegawaian SDM, untuk staf pedoman 
mengenal namanya code baru kepegawaian 
kepegawaian, o/conduct, diinformasikan secara iengkap, 
menginfonnasi daJam bentuk pada saat namun telah ada 
kan pedoman kebijakan wawancara. secara partial, 
tersebut pada kepegawaian misal, peraturan 
program secara partial. tata tertib 
orientasi Diinfonnasikan karyawan, 
personel haru, oyake kualifikasi 
memutakhirka karyawan baru untuk staf baru, 
n secara melalui training penilaian 
periodik dan di emailkan karyawan dan 
pedoman ke seluruh kebijakan untuk 
tersebut, karyawan. promosi dan 
menginformasi juga ada 
kan kepada peraturan 

karyawan tainnya yang 
adanya belum 
kebijakan- didokumentasik 

kebijakan baru an secara 
tentang tertulis. 
kepegawaian Peraturan 
yang ada di tersebut sudah 

KAP. diinformasikan 
ke seluruh 
personel , tapi 
untuk 
perubabannya 
kadang-kadang 
ada personel 
yang tidak 
memahami 
adanya 

) peraturan baru 

5 Melakukan Dalam Ya pada setiap Evaluasi 

evaluasi peraturannya ada selesai personel tidak 

terhadap tetapi tidak mengerjakan job, dilakukan untuk 

personel setiap secara disiplin terutama untuk setiap selesai 

selesai dilakukan untuk yuru(lf yang penanganan job. 

mengerjakan cabang belum tetap Personel telah 

suatu perikatan Surabaya, dievaluasi dengan dievaluasi secara 

untuk evaluasi menggunakan periodik, 
mengetahui dilakukan pada Forty Hours minimal setahun 

kelebiban dan saat selesai Evaluation Form. sekali. 

kekurangan kontrakuntuk 
I personel dalam stafbaru dan 
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suatu eoam bulan 
penugasan. sekali untuk staf 

tetap lainnva. 

6 Membuat Ya, dilakukan Va, kami Ada fonnulir 
pedoman peniiaian melakukan usulan kenaikan 
peniJaian terhadap seluruh performance pangkat/jabatan 
karyawan dan personel KAP appraisal (P A) namun rating 
secara periodik setiap 6 bulan, secara periodik penilaiannya 
(minimal namanya (minimal tidak diatur 
setahun sekali) Performance setahun sekali). secara rinci. 
melakukan Measurement Penilaian ini 
penilaian development digunakan Wltuk 
terhadap Program referensi 
karyawan yang (PMDP) dan kenaikan 
hasilnya dapat digunakan pangkat/jabatan 

digunakan sebagai dasar dan referensi 
sebagai untuk pengajuan Wltuk hal-hal 

referensi promosi dan yang masih 
promosi usulan program harus dipelajari 

karyawan dan pelatihan oleh personel 

untuk karyawan. yang diperlukan 

penyusunan pada tingkatan 

program jabatan tersebut. 

pelatihan 
karyawan. 

7 Melakukan dipantau melalui pemantauan OJ pantau oleh 

pemantauan sistem, antara dilakukan partner, 
terhadap lain misalnya melalui inspeksi manajer dan 

efektivitas apabila ada staf yang dilakukan supervisor. 
pelaksanaan yang akan habis oleh tim yang Pemantauan 

standar yang kontraknya independen. dilakukan secara 

telah maka akan Tidak terdapat berjenjang. 

ditetapkan dan selalu penylmpangan Tidak ada 

mengambil diingatkan yang signifikan penyimpangan 

tindakan melalui email, yang signifikan 

apabila ada untuk P A yang dan belum 

penylmpangan belum di sign pemah 
. terhadap offoleh memberikan 

kebijakan dan conse/or juga I sanksi. 

prosedur yang akan diingatkan i Kebijakan 

telah melalui email, tentang sanksi 

ditetapkan. sedangkan juga tidak 

untuk PMDP ditentukan. 
yang pada saat 
awal periode 
penilaian tidak 
dibuat, dan 
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hanya buat 
tengah dan akhir 
maka sistem 
tidak dapat 
menerima 
evaluasi interim 
(6 bulan) 
maupun 
evaluasi untuk 
akhir tahuo. 
Tidak terdapat 
penYlmpangan 

I yang signifikan. 

4.2.1.6. Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standar Mutu Pengembangan 

Profesional 

Aktivitas penetapan tujuan dan prosedur ini diwujudkan dalam hentuk 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan 

pengembangan profesional. Berikut ini disajikan hasil wawancara dan 

dokumentasi di masing-masing KAP terkait dengan aktivitas penetapan 

kebijakan dan prosedur peogemhangan profesional. 

P : Apakah telah ditetapkan pedoman dan persyaratan uotuk program 

pengembangan profesional KAP dan apakah program yang 

ditetapkan tersebut telah mempertimbangkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK), peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan, 

peraturan Bank Indonesia dan peraturan BPK RI mengenai kewajiban 

PPL yang harus dipenuhi oleh AP? apakah program pengembangan 

terse but telah dikomunikasikan kepada personel? 

KAPA: Beberapa minggu yang lalu sudah diinforrnasikan program training 

tahunan bu • namanya audit training calender termasuk infonnasi 
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mengenai training di luar misal USAP, IAI, IAPI. Ada yang 

diwajibkan uotuk diikuti dan ada yang optional. Yang 

mengkomunikasikan HR melalui email. Sekretaris partner yang 

memantau kewajiban pemenuhan PPL untukpartner. Untuk masing2 

jenjang ditetapkan kewajiban mengikuti PPL intern dan ditetapkan 

jumlah SKP nya. Setelah training hams mengisi feed back setelah itll 

baru bisa dapat point. Ada beberapa training tertentu yang ditetapkan 

persyaratan uotuk dapat mengikutinya, misal dengan mengisi quiz. 

OAA : Ya, di kantor kami ditetapkan uotuk staf harus rnemenuhi 30 jam per 

tahun atau 90 jam untuk setiap tiga tahun. Untuk AP yang 

menandatangani laporan audit bank dan perusahaan go public harus 

memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Bank Indonesia dan 

Bapepam & LK. Nomor registrasi tersebut dapat diperoleh apabila 

telah memenuhi pendidikan yang telah ditetapkanoleh BI dan 

Bapepam & LK dan setiap tahunnya kami juga mengikuti PPL 

tentang pasar modal dan perbankan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Untuk sertifikasi BPK RI, kantor Surabaya belum dapat bu. 

Rencana kami, partner akan ikut di bulan Juli. Terkait dengan jumlah 

SKP PPL untuk AP yang ditetapkan oleh Depkeu, kami selalu 

menepati. Kurikulum CPE tahunan meliputi listed company, industri 

khusus, [FRS. Kami juga selalu meng up date catalog training dari 

lAI maupun lAPI dan mengalokasikan untuk mengikuti materi-materi 

audit, akuntansi, pajak dan topik lainnya. 
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APL : Dalam panduan sistem pengendalian mutu diatur mengenai program 

kerja dari tim pengembangan dan pelatihan, namon dalam 

pelaksanaannya program pengembangan profesional bersifat 

insidentil. Perencanaan IHT dilakukan 3 bulanan dan dilakukan setiap 

hari sabtu. Program pelatihan ini diumumkan ke seluruh personel. 

Untuk PPL AP yang harus memenuhi peraturan Menken, BI, 

Bapepam dan BPK RI dipantau sendiri oleh AP nya. Termasuk 

kewajiban pelaporannya yang memantau adaJah AP nya sendiri. 

Untuk training di luar kantor yang diutamakan ikut adalah tingkat 

senior dan manager uotuk senior terutama berkaitan dengan tehnik 

audit. 

P : Bagaimana program pengembangan profesional KAP yang telah beIjalan 

saat ini? Bagaimana pelatihan ditempat kerja (on the job training) 

dijalankan? 

KAPA: Training dapat diikuti di jakarta atau Surabaya sesuai dengan jadwal 

yang te1ab ditetapkkan . Pelatihan di temp.t kerja dilakukan oleh 

seniomya. 

OAA : Selain training tahunan yang kami adakan, kami juga mengadakan 

training yang biasanya kita lakukan hari sabtu untuk membahas 

materi atau isu-isu penting yang perlu diketahui. Untuk para partner 

kami juga telah mengikuti persyaratan dari Menkeu, Bapepam & LK 

dan BI. Untuk on the job training dilakukan oleh seniornya pada saat 

penugasan audit. 
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APL berjalan 3 bulanan setelah masa sibuk dan dilaksanakan setiap hari 

sabtu. Untuk on the job training, staf yunior didampingi oleh auditor 

in charge dan supervisor pada saat berada di klien, namun pelatihan 

yang diberikan tidak didokumentasikan banya terbatas supervisi 

secara lisan. 

P : Bagaimana KAP dapat mengakses infonnasi terkini mengenat 

perkembangan profesi?, misal : fasilitas perpustakaan, internet? 

Bagaimana fasilitas tersebut dapat diketahui oleh seluruh personel 

dalam KAP? 

KAP A : Dalam sistem sudah dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan on line. 

OAA : Fasilitas perpustakaan karoi minimum ada "X" Audit methodology & 

complete Practice Aid. AuditinglProfesional Standard, Accounting 

Standard, pengumunanJperaturan dari lAP! yang terbaru, 

pengumumanJperaturan internasional, misal IF AC atau US, peraturan 

hukum Indonesia dan peraturan lainnya, misal peraturan Bapepam

LK, Referensi lainnya yang berkaitan, misal tentang auditing, 

akuntansi, pajak, dan subjek lainnya yang berhubungan serta industri

industri yang khusus. Kami juga melengkapi dengan fasilitas WIFI, 

forum diskusi melalui Lotus Notes. Referensi juga dapat diperoleh 

dari Lotus Notes dan dalam J.ibrary's Computer. 

APL : Perpustakaan ada, tapi bukunya tidak banyak bu. Untuk akses internet, 

ada fasilitas WIFI, namun tidak semua personel mendapat fasilitas ini. 

Supervisor ke atas yang dapat akses langsung. Selain itu ada beberapa 

staf yang bisa akses terutama untuk pelayanan ke klien. 
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P : Bagaimana KAP memenuhi kebutuhan personel dengan keahlian 

dalam bidang dan industri khusus? 

KAPA : Seeara selektif dan uotuk level tertentu kami dapat merekruit tenaga 

yang sudah berpengalaman di bidangnya selain dari itu kami juga 

melakukan training seeara periodik uotuk bidang-bidang khusus atau 

kami mengikutkan personel kami training di luac. Untuk kanlor 

Surabaya kami belum membagi spesifikasi khusus bu, namun di 

kantor kami Jakarta ada beberapa kelompok khusus. 

OAA : Untuk kanlor kami cabang Surabaya ini, bu, kami belum membagi 

seeara spesifik, namun uotuk kantor kami seeara keseluruhan, maksud 

saya kantor Jakarta telah membagi dengan berbagai spesialisasi, 

misalnya untuk penanganan perusahaan go public, uotuk industri bank 

dan lembaga keuangan dan yang lainnya. Apabila kami di Surabaya 

membutuhkan tenaga yang memiliki kualifikasi khusus untuk 

penanganan industri khusus. kami dapat meminta bantuan dari 

Jakarta. 

APL : Tidak ada spesialisasi di kantor ini dan klien yang kita tangani bersifat 

umum. Hanya BPR saja yang khusus dan kita sudah mendapat 

pelatihan dari BI. Namun berdasarkan pengalaman pernah menangani 

berbagai bidang industri, perdagangan, jasa. 

P Bagaimana KAP melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

program pendidikan profesionai berkelanjutan untuk meyakini bahwa 

program PPL telah dilakukan sesuai dengan rencana, kebijakan dan 
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prosedur serta peraturan ekstemal yang telah ditetapkan? Bagaimana 

melakukan pemantauan terhadap pelaporan pelaksanaan PPL tahunan 

yang harus disampaikan ke PPA1P-Departemen Keuangan dan 

Bapepam. Tindakan apa yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan 

signifikan 7. 

KAPA: Masing- masing personel telah mengetahui SKP yang harus dipenuhi 

dalam suatu peri ode tertentu, oleh karenanya pemantauan dalam 

dilakukan melalui pemenuhan SKP tersebut dan absensi kehadiran. 

Tidak ada penyimpangan yang signifikan sehingga tidak pemah ada 

sanksi yang dikenakan. 

OAA : Belum pemah terjadi penyimpangan yang signifikan. Laporan PPL ke 

PPAJP-Depkeu dilakukan oleh kantor Jakarta, kami menyerahkan 

datanya ke kantor kami di Jakarta. Untuk memonitor pelaksanaan PPL 

seeara keseluruhan dilakukan oleh bagian personalia dan ada daftar 

yang di buat bu, infonnasinya meliputi nama star, kepangkatannya, 

training yang diikuti, jumlah jam yang telah diikuti dibandingkan 

dengan kewajiban minimum yang harus dipenuhi. Kami juga 

menerima laporan dari IAPI mengenai PPL yang telah kami ikuti dan 

jumlah SKP nya. Partner bertanggung jawab untuk ePE dengan 

asisten Technical & Training Officer (ITO) dan personel HRD yang 

ditunjuk. Pada saat dilakukan inspeksi, juga dilakukan pemeriksaan 

terhadap pelaksanaan pengendalian mutu pengembangan profesional 

yang telab kami jalankan, 
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APL : Ya pelaksanaannya memang belum sesuai dengan kebijakan mutu kita 

bu, tctapi kita tclap melaksanakan program pengembangan 

profesional ini. Untuk pcmantauannya dilakukan bersama olch 

partner dan manager dengan cara : melakukan reviu atas partisipasi 

personel dan reviu atas pcJaksanaan pelatihan yang tdah dilakukan. 

Bila ada penyimpangan dari jadwal pelaksanaan uotuk sementara 

belum ada peringatan atau sanksi _ untuk PPL yang harus diikuti olch 

AP sesuai dengan peraturan yang berlaku dipantau sendiri oleh AP 

nya. demikian juga untuk pelaporan pelaksanaan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

P : Bagaimana melakukan pemantauan bahwa seluruh personel yang ada 

dalam suatu penugasan telah memenuhi persyaratan pengaiaman yang 

ditetapkan? 

KAPA : Karni memantau sampai tingkatan manajer. 

OAA : Dalam perencanaan audit kami telah mempertimbangkan kecukupan 

dari staf audit yang akan digunakan dalam penugasan. baik 

kecukupan jumlah maupun kualifikasi yang ditetapkan. Perencanaan 

audit ini disetujui oleh enguxement partner dan juga harus direviu 

dan disetujui oleh engagement quality control reviewer. 

l\PL : di pantau dari rencana personel dan waktu audit yang di reviu dan 

disetujui oleh partner. 

Hasil dari wawancara terse but di atas apabila diringkas berdasarkan 

proposisi yang telah ditetapkan maka menjadi : 
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Tabel4.6. 
Diagram Taksonomi : Standar Pengembangan Profesional 

No ProDosisi KAPA OAA APL 
I Menetapkan Telab ditetapkan T elab ditetapkan Dalam 

tanggung jawab personel yang personel yang pedoman 
fungsi bertanggung bertanggung sistem 
pengemhangan jawab untuk jawabuntuk pengendalian 
profesional pengembangan pengembangan mutu diatur 
kepada satu atau profesional profesional. babwa 
lebih personel taoggung 
dengan tingkat jawab dari 

wewenang yang pelaksanaao 
memadai. pengembanga 

n profesional 
adalah "Tim 
Pengembanga 
ndao 
Pelatibao", 
namundalam 
pelaksanaaon 
ya saat ini 
masih belum 
berjalan 
deol!an lancar. 

2 Membuat Telab dibuat Telab dibuat Adarencana 
pedoman dan rencana training. rencana training. pengembanga 

rencana Untuk training Training n profesional 
pengembangan yang harus diikuti dilakukao secara yang dibuat j 

profesional KAP oleh AP dipaotau tahunan dan pada buianan, 
dengan oteh sekretaris AP hari sabtu tertentu materinya 
mernpertimbang masing-masing. apabila ada materi disesuaikan 
kan program Terdapat yang perlu segera dengan 
pelatihan yang sejumlab SKP dibabas. Untuk kebutuhan. 

akan diadakan yangharus training yang Untukjenis 

oleh intern KAP dipenuhi oleh harns diikuti oleh pelatihan 

maupun masing-masing AP dipaotau oleh yangharus 

pelatihan personel dalam sekretaris AP diikuti oleh 
eksternal. KAP. masing-masing. AP sesuai 
Program Setiap staf harus dengan 
pelatihan memenuhi 30 jam . peraturan 

tersebut disusun training per tahun yaog berlaku, 

dengan atau 90 jam untuk tidak 

mempertimbang 3 taboo. tennasuk 
kao kebutuhan dalam 

jenis pelatihan program 

bagi personel pengembaoga 

KAP termasuk n orofesional 
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4 

personel yang 
baru dan jenis 
pelatihan yang 
harus diikuti 
oleh AP sesuai 
dengan 
Peraturan 
Menteri 
Keuangan dan 
untuk AP yang 
terdaftar di 
pasar mndal, BI 
dan BPK RI 
maka juga harus 
mengaeu pada 
Peraturan 
Bapeparn dan 
LK, peraturan 
BI dan peraturan 
BPK RI 
Program 
pelatihan untuk 
AP Juga harus 
memperhatikan 
jenis dan waktu 
peJatihan yang 
diadakan oleh 
IAPI. 

Mengkomunikas Dikomunikasikan 
ikan program meJalui email 
pengembangan 
profesional 
tersebut kepada 
personel KAP 
tennasuk AP 
nya. 

Memiliki Dalam sistem 
fasilitas untuk : sudab dilengkapi 
memperoleh dengan fasilitas 
inforrnasi terkini perpustakaan on 
mengenai line 
standar 
akuntansi, 
standar auditing, 
peraturan 
BaDetlarn, 

. 

Dikomunikasikan 
melalui email 

Terdapat 
perpustakaan, 
'Library,s 
Computer, dengan 
menggunakan 
fasilitas lotus 
Note juga dapat 
diperoleh 
beberapa referensi 

' van~ 
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intern, tetapi 
dipantau oleh 
APnya 
masing
masing. 

Apabila sudab 
direncanakan 
makadi 
umumkan ke 
seluruh 
personel 
dalam KAP 

Telab 
memiliki 
perpustakaan 
dan fasilitas 
Wifi untuk 
dapat 
mengakses 
melalui 
internet 

I peraturan 
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Peraturan Pajak berhubungan maupun 
serta buku dan dengan profesi. informasi-
peraturan- informasi 
peraturan penting 
lainnya yang tainnya yang 
berhubungan berhubungan 
dengan dengan 
pengembangan profesi 
profesi. Tidak seroua 
Mensosialisasik personel 
an fasilitas dalamKAP 
tersehut ke bisa akses ke 
seluruh personel Wifi, 

KAP. supervisor ke 
atas yang 
dapat akses 
Jangsung. 
Selain ito ada 
beberapa star 
yang bisa 
akses 
terutama 
untuk 
peJayanan ke 
klien. 

5 Memiliki Untuk kantor Untuk kantor Tidak ada 
personel atau Surabaya tidak di Surabaya tidak di spesialisasi 
tim yang bagi dalam tim- bagi dalam tim- persone1 

memiliki tim yang memiliki tim yang memiliki maupuntim. 
keahlian khusus spesifikasi spesifikasi 
uotuk khusus. namun di khusus, namun di 
menunjang kantor Jakarta ada kantor Jakarta ada 
kelancaran pembagian pembagian 
pelaksanaan spesialisasi, spesialisasi, 
perikatan. sehingga kalau sehingga kalau 

kantor surabaya kantor surabaya 
rnembutuhkan memhutuhkan 
dapat dapat 
mengkomunikasik mengkomunikasik 
an dengan kantor an dengan kantor 
Jakarta. Jakarta. 

Sedangkan untuk 
sepesifikasi di IT 
dan Pajak guna 
kelancaran 
penugasan audit 
clapat eli tangani 
sendiri di cabanl! 
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surahaya. 

6 Melaksanakan Dilakukan oleh Dilakukan oleh untuk on the 

pelatihan di semomya seniomya job training, 

tempat kerja stal' yunior 
(on-the-job didampingi 
training) seJama oleh auditor 

pelaksanaan in charge dan 
perikatan supervisor 

pada saat 
pelaksanaan 
audit di klien 

7 Melakukan Memantau Memantau tidak ada 
pemantauan atas pemenuhan SKP pemenuhan bagian 
pelaksanaan untuk masingZ jumlahjam khusus yang 
program staf dan absensi training yang memantau 
pelatihan kehadiran. Untuk harus diikuti oleh tetapi 
pengernbangan PPL yang hams masing-masing dipantau 
profesional dipenuhi AP, staf. Untuk PPL bersama oleh 
tersebut dan dipantau oleh yang hams parlner dan 
mengevaluasi sekretaris masing- dipenuhi AP, manager 

alas kebaikan masing AP oya dipantau oleh dengan cara : 

dan sekretaris masing- melakukan 
kelemahannya masing AP oya reviu atas 

UDtuk dijadikan partisipasi 

dasar dalam personei dan 

perbaikan reviu atas 

program pelaksanaan 
pengembangan pelatihan 
profesional yang telah 
berikutnya. dilakukan. 
Pemantauan 

.. Bila ada tnl 

juga termasuk penyimpanga 
pemantauan n dari jadwal 
terhadap pefaksanaan 
kewajiban AP untuk 
untuk memenuhi sementara 
peraturan belum ada 
Bapepam dan peringatan 
Menteri dan sanksi . 
keuangan terkait untuk PPL , 
dengan PPL yang harus 
yang wajib diikuti oleh 
diikuti dan AP sesuai 
kewajiban KAP dengan 
UDtuk peraturan 
melaporkan yang berlaku 

pelaksanaan dipantau 
PPL yan~ telah sendiri oleh 
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diikuti oleh AP AP nya, 
terse but seSU3l demikian 
dengan juga uotuk 
peraturan yang kewajiban 
berlaku. pelaporan 

pclaksanaann 
ya sesua! 
dengan 
peraturan 
yang berlaku 

4.2.1.7. Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standar Mutu Promosi 

Aktivitas pcnetapan tujuan dan prosedur ini diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan promosi. 

Berikut ini disajikan hasil wawancara dan dokurnentasi di masing·masing KAP 

terkait dengan aktivitas penetapan kebijakan dan prosedur promosi. 

P : Bagaimana kualifikasi personel uotuk berbagai tingkat tanggung 

jawab dalam KAP ditetapkan? Bagaimana evaluasi kinerja personel 

tersebut dijalankan dan bagaimana evaluasi yang telah dilakukan 

dikomunikasikan dan didokumentasikan? 

KAPA: Evaluasi kinerja personel kami lakukan melalui PA. Kualifikasi 

penilaiannya adalah Need Improvement, Meet Expectation, 

Exceptional. Exceptional dapat diusulkan untuk promosi. Masing

masing level ada requirement yang ditetapkan. Hasil dari PA 

dikomunikasikanface to face dan ditandatangani kedua helah pihak. 

OAA : Evaluasi kinerja personel kami lakukan dengan memherikanfeedback 

atas kinerja yang dilakukan untuk penugasan yang dilaksanakan. 

Evaluasi yang dilakukan terhadap partner atau yang setara dengan 

partner diberikan secara tahunan. Kualitikasi yang ditetapkan dalam 

P A dilaksanakan sesuai dengan posisinya. P A ini didokumentasikan 

dalam bentuk form performance appraisal. Untuk hasil promosinya 

dikomunikasikan melalui memo intern kantor. 
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APL : Dalam panduan sistem pengendalian mutu kami telah menetapkan 

kualifikasi personel uotuk berbagai tingkatan. Telah dilakukan 

evaluasi, hasil evaluasi tidak dikomunikasikan seeara detail hanya 

kekurangannya saja. Evaluasi dilakukan seeara berjenjang. Untuk 

evaluasi dari supervisor ke manajer dilakukan oleh partner demikian 

juga dari manajer ke parlner. Evaluasi dilakukan pada formulir yang 

telah ditentukan yailu formulir usulan kenaikan pangkatljabatan 

seeara individu dan rangkuman usulan kenaikan pangkatljabatan. 

Fonnulir rangkwnan ini tidak aktif digunakan. Untuk partner tidak 

dilakukan evaluasi. 

P : Apakah telah ditunjuk personei yang dapat memberi keputusan uotuk 

promosi atall pemberhentian? 

KAPA; Va, keputusan diambil oleh tim. Harus ada 2 level di atasnya yang 

memutuskan. 

OAA : Kebijakan promosi dan pemberhentian untuk kantor cabang Surabaya 

ditetapkan oleh partner Surabaya dengan usulan dari manajer, untuk 

beberapa level dikonsultasikan dengan partner Jakarta. 

APL Yang menentukan promosi dan pemberhentian partner bu, tapi 

pengajuannya oleh manajer yang mendapat laporan dari supervisor, 

sesuai tingkatannya (berjenjang). Belum pemah ada yang 

diberhentikan, kecuali pada masa percobaan pcmah ada yang 

diberhentikan, tapi jarang sekali. Pemberhentian terse but masukannya 

dari auditor in charge, supervisor, manajer dan manajer Human 

Resources Development (HRD), kemudian diputuskan oleh partner. 

Keputusan promosi diinformasikan ke personel yang bersangkutan. 

P Bagaimana KAP melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

promosi untuk meyakini bahwa promosi yang dilakukan sudah sesuai 

dengan kebijakan dan prosedur yang telab ditetapkan dan tindakan 

apa yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan? 
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KAPA: Promosi diputuskan oleh tim kantor. Usulan promosi di bicarakan 

bersama. Ada yang tidak ada kenaikkan promosi atall kcnaikan 

pangkat tctapi ada kenaikkan gaji. 

OAA Untuk pelaksanaan promosi dilaksanakan langsung oleh parlner 

Surabaya, oamun demikian setahun sekali dilakukan inspeksi oleh tim 

yang indepcnden. 

APL : Pemantauan langsung dilakukan oleh partner/rekan, semcntara tidak 

ada penyimpangan yang signifikan, juslru promosi dapal dilakukan 

lebih awal karena ada personel yang memiliki kemampuan menonjol 

dan supaya mereka ada tanggung jawab. 

Hasil dari wawancara tersebut di atas apabila diringkas berdasarkan 

proposisi yang telah ditetapkan maka menjadi : 

TabeI4.7. 
Diagram Taksonomi : Standar Promosi (Advancement) 

No Proposisi KAPA OAA APL 
I Menetapkan Adapedoman Adapedoman Telab ada 

pedoman promosi promosi, promoSI. pedoman 
yang menjelaskan promosi Promosi promosi dan 
kualifikasi yang dilakukan dilakukan kualifikasi yang 
harus dipenuhi meJalui basil berdasarkan ditetapkan tetapi 
personel pada PA. Setiap hasil PA. Setiap belum 
setiap jenjang jenjang ada Jevel ada sepenulmya 
organisasi dan requirement requirement dikomunikasika 
mengkomunikasik yang ditetapkan nya dan telab n ke personel 
annya kepada dan telab dikomunikasika terutama untuk 
selurub personel dikomunikasika n ke selurub kualifikasi 

n ke seluruh personel. 
. . 

masmg-masmg 
I persone!. I nanpk~t. 

2 Melakukan Evaluasi kinerja PA dilakukan Ya, !elab 
evaluasi kinerja dilakukan setahun sekaH. dilakukan, 
personel secara melalui PA Hasil PA namunhasil 
periodik yang setiap 6 bulan. didokumentasi evaluasi tidak 
direviu oleh atasan Hasil PA kan oleh HRD. dijelaskan 
pemberi evaluasi, dibahas face to secara rinei, 
menginformasikan face dan banya 
nya kepada ditandatangani kekurangannya 
personel mengenai ke dua belab saja yang 
tujuan serta pihak. diinfonnasikan 
kemajuannya serta Didokumentasi ke oersone!. 
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mendokumentasik kan oleh HRD. Untuk hasil 

an hasil evaluasi kenaikan 
tersebut. pangkat 

diinformasikan 
ke personel 
yang 
hersangkutan. 
Untukparlner 
tidak dievaluasi. 

3 Memberikan Pada saat Evaluasi Untuk partner 

penyuluhan membicarakan kineJja tidak dilakukan 
kepada personel hasil PA seeara personel di evaluasi. 
mengenat face to face, lakukan 
kemajuan dan maka dijelaskan dengan 
peluang karier hasilnya yaitu memberikan 
mereka termasuk Need feedback atas 
melakukan Improvement, kinetja yang 
evaluasi terhadap Meet dilakukan 
para partner expectation, uotuk 
mengenal apakah Exceptional. penugasan 
mereka telap Apabila perlu yang 
merniliki improvement dilaksanakan. 
kualiftkasi uotuk maka Dilakukan 
memenuhi pelaksanaanny evaluasi 
tanggung jawab a dipantau oleh setelab 40 jam 
mereka. manaJemya. keIja. Evaluasi 

Para partner terhadap 
juga partner 
dievaluasi. dilakukan 

melalui PA. 

4 Melakukan Pemantauannya Unluk Pemantauan 
pemantauan seeara dilakukan petaksanaan langsung 
periodik mengenai melalui sistem. promosl dilakukan oleh 
sistem evaluasi Apabila lidak dilaksanakan rekan, 
dan penyuluhan dilakukan maka langsung oIeh sementara tidak 
yang diterapkan ada remainder partner ada 
untuk memastikan melalui email. Surabaya, penyimpangan 
babwa prosedur Apabila namun yang signifikan, 
evaluasi dan penilaian lidak demikian j ustru promosi 
dokumentasi tclah dilakukan setahun sekati dapat dilakukan 
diterapkan secara secara benar dilakukan lebih awaI 
periodik sesuai sesuai dengan inspeksi oleh karena ada 
dengan pedoman yang telab tim yang personel yang 
promosl yang ditetapkan, independen memiliki 
telah ditetapkan. maka sistem kemampuan 
Mempelajari akan menolak. menonjol dan 
pengalaman supaya mereka 
uromosi KAP ada lan22U02 
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secara pcriodik jawab. 
uotuk memastikan Pendokumentas 
bahwa personel ian dalam 
yang memenuhi rangkuman 
kriterian tertentu usulan 
mendapat kenaikkan 
penugasan dengan pangkatljabatan 
derajat taoggung tidak aktif 
jawab yang dilakukan. 
semakin 
meningkat. 

5 Menetapkan Keputusan Kebijakan Promosi 
tanggung jawab promosi dan promosi dan ditentukan oteh 
kepada personel pemberhentian pemberhentian partner/rekan, 
terteDtu uotuk dilakukan oleh uotuk kantor pengajuannya 
menetapkan tim cabang oleh manager 
keputusan promosi Surabaya yang mendapat 

dan keputusan ditetapkan oleh laporan dari 
pemberhentian. partner supervisor, 

Surabaya seSU8l 

dengan usulan tingkatannya ( 
dari manajer, berjenjang). 
uotuk beberapa Keputusan 
level promosl 
dikonsultasikan diinformasikan 
dengan partner ke personel 
Jakarta yang 

bersangkutan 
Belum pemah 
ada yang 
diberhentikan. 
kecuali pada 
masa 
percobaan. 
Untuk 
pemberhentian 
tersebut 
masukan dari 
auditor in 
charge, 
supervisor, 
manajer dan 
manajer Human 
Resources 
Development 
(HRD), 
kemudian 
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I ;iPutuskan oleh 
arlner. 

4.2.1.8. Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standar Mutu Pencrimaan dan 

Keberlanjutan Klien 

Aktivitas penctapan tujuan dan prosedur ini diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan penerimaan 

dan keberlanjutan klien. Befikut ini disajikan hasil wawancara dan 

dokumentasi di masing-masing KAP terkait dengan aktivitas penetapan 

kebijakan dan prosedur penerimaan dan keberlanjutan kHen. 

P : Bagaimana prosedur evaluasi penerimaan dan keberlanjutan klien 

ditetapkan ? Apakah prosedur terse but telah menetapkan kriteria 

risiko uotuk penerimaan dan keberlanjutan klien? 

KAPA: Ya sudah mempertimbangkan kritirea fisiko dan sudah masuk dalam 

GLOBAL sistem. Kriteria UDtuk cajon kJien yang herisiko antara lain 

: regulated ciienl, new client, client yang berpotensi untuk dapat 

dikeluarkannya opini kualifikasi. Klien dengan kriteria tersebut 

termasuk midle risk. Kalau klien listed di luar negeri. melakukan 

transaksi derivatif. memiliki hutang besar • ini semua masuk dalam 

kriteria klien yang high risk 

OAA Prosedur evaluasi penerimaan dan keberlanjutan kJien telah diatur 

dalam "X" Audit Methodology dan telah menetapkan kriteria risiko. 

Kriteria yang ditetapkan adalah bahwa going concern yang selama ini 

diperlihatkan oleh calon klien adalah menunjukkan hal yang 

sebenamya, manajemen calon klien menghasilkan laporan keuangan 

yang merupakan cerminan yang sesunggubnya atas kondisi hasil 
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usaha perusahaan dan penyusunannya sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang 

ditetapkan pemerintah. Untuk pelaksanaannya telah ada dalam 

software "Y"Smarl. 

APL uotuk evaluasi klien baru dilakukan sedemikian rupa sehingga 

masalah-masalah seperti independensi, resiko penugasan. penentuan 

kualitas dan kuantitas persone! yang akan diterjunkan dalam 

penugasan audit tersebut, integritas manajemen dan lain-lian dapat 

cukup diketahui. Kritirea fisiko belum ditetapkan, namun demikian 

dalam penentuan risiko dipertimbangkan antara lain rnasalah 

perpajakan, tujuan penugasan, kondisi pembukuan. Evaluasi ini 

didokumentasikan pada formulir evaluasi klien barn. Namun 

demikian pendokumentasian ini sering dicatat pada buku agenda dari 

personel yang melakukan evaluasi. 

Untuk evaluasi terhadap klien lama (yang sedang ditangani) dilakukan 

secara periodik dengan cara sebagai berikut : evaluasi dilakukan 

minimal sekali dalam setahun yang dilakukan oleh rekan atau manajer 

dengan infonnasi dari supervisor dan latau senior auditor yang 

menangani, evaluasi ditujukan untuk mengetahui keadaan sekarang dari 

hal-hal yang ditemukan pada saat evaluasi rutin sebeIumnya dan untuk 

mencatat masalah-masalah yang timbul pada saat ini, hasil evaluasi 

dibicarakan dalam rapat plmpman untuk diambil keputusan dan 

didokuinentasikan pada fonnulir evaluasi rutin klien. Dalam 

pelaksanaannya formuUr ini jarang digunakan 
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P : Apakah prosedur tersebut telah memasukkan peraturan eksternal yang 

terkait?, misal peraturan Mcnteri Keuangan, BPK RI, Bapepam dan 

LK, Bank Indonesia, IAPI. Peraturan tersebut berhubungan dengan 

independensi, jangka waktu maksimum untuk menangani suatu klien 

dan pcncntuan fee suatu perikatan. 

KAPA: Va, sudah masuk dalam form evaluasi tersebut dan telah juga 

ditetapkan cara perhitungan fee yang didasarkan pada estimasi 

jumlah jam kerja yang diperlukan dan jumlah serta spesifikasi 

personel yang diperlukan. 

OAA Va, sebelum kami menerima setiap penugasan audit, partner yang 

berhubungan dengan penugasan tersebut harus juga menyesuaikan 

dengan peraturan lainnya, misal uotuk peraturan rotasi AP dan KAP: 

uotuk seluruh klien audit mengacu pada peraturan Menkeu, untuk 

klien audit bank maka mengacu pada peraturan BI, untuk listed 

company maka mengacu pada peraturan Bapepam & LK, untuk klien 

yang lainnya mengacu pada "X" audit methodology. Demikian juga 

untuk penentuan independensi dan penetapanfee telah mengacu pada 

peraturan yang berlaku. 

APL Belum bu, kami belum pcmah mengkinikan panduan sistem 

pengendalian mutu kami dan belurn memasukkan peraturan -

peraturan tersebut yaitu ten tang independensi, batas rotasi AP dan 

KAP. persyaratan untuk menangani job audit atas keuangan negara, 

perusahaan go public dan bank. 
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P Bagaimana KAP melakukan evaluasi terhadap klien pada akhir 

periode tertentu atall pada saat terjadinya peristiwa khusus. uotuk 

menentukan apakah hubungan dengan klien yang bersangkutan perlu 

dilanjutkan? 

KAPA : Bila kami telah memutuskan di awal uotuk diterima maka audit akan 

kami jalankan. oamun apabila dalam perjalanan ada sesuatu hal yang 

ditemui, misalnya pembatasan skope penugasan. klien tidak 

menyetujui jumal koreksi dan klien minta opini unqualified maka 

dapat diputuskan uotuk mengundurkan diri dari penugasan. 

OAA Kami telah menentukan kriteria uotuk me1akukan evaluasi apakah 

hubungan dengan klien tersebut dapat dilanjutkan, kriteria tersebut 

adalah : adanya perubahan mayoritas kepemilikan atao perubahan top 

manajemen atao direktur yang meningkatkan risiko dari penugasan 

audit kami, klien lidak dapat alau menolak pembayaran fee dari 

penugasan tabun sebelumnya, adanya peningkatan risiko audit karena 

adanya sebab lain atau hasil dari re-evaluasi dari partner yang lain 

menyarankan penugasan lersebut untuk lidak dilanjutkan. 

APL : evaluasi dilakukan pada akhir peri ode dengan menggunakan formutir 

evaluasi rutin klien, pemah tcrjadi peristiwa khusus draft laporan 

audit tidak ditandatangani, fee dipotong karena laporan terlambat 

yang penyebabnya tidak sepenuhnya dari pihak KAP yaitu data tidak 

secepatnya dilengkapi, dilakukan evaluasi untuk diputuskan 

dilanjutkan atau mengundurkan diri dari penugasan. Untuk fee yang 
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telah dipotong, maka akan dipertimbangkan apakah job tabun 

berikutnya akan diterima atau tidak. 

P : Bagaimana prosedur penenmaan dan keberlanjutan klien tersebut 

dijalankan saat ini? Bagaimana KAP menentukan fee uotuk suatu 

perikatan? Bagaimana pendokumentasiannya? 

KAPA: Prosedur penerimaan dan keberianjutan klien yang saat ini kami 

lakukan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan form yang telab ditentukan. Ini semua telah terprogram 

dalam software GAM. 

OAA Prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan serta 

didokumentasikan dalam form Prospective Client acceptance 

Questionnaire dan The Engagement Risk Assessment Questionnaire 

yang semuanya telah ada dalam audit manual. Telah ditunjuk 

persooel yang bertanggung jawab dalam penerimaan klien yaitu 

prospective engagement partner. Penentuan audit fee didasarkan pada 

estimasi banyaknya waktu dan jumlah serta spesifikasi personel audit 

yang digunakan uotuk melaksanakan penugasan tersebut. 

APL Dilaksanakan scsuai dengan fonnulir yang tersedia, tetapi untuk 

fonnulir evaluasl rutin klien jarang digunakan. 

P : Bagaimana penentuan besamyafee? 

KAPA: Berdasarkan estimasi jumlah Jam kerja, jumlah tenaga yang 

diperlukan dan spesifikasinya. 
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OAA : Penentuan audit fee didasarkan pada estimasi banyaknya waktu dan 

jumlah serta spesifikasi personel audit yang digunakan uotuk 

melaksanakan penugasan terse but. 

APL Penentuan fee berdasarkan estimasi jam kerja. Kalau kita mengacu 

pada keputusan IAPI uotuk perhitungan fee, maka perhitungan fee 

auditnya menjadi terlalu tinggi menurut klien sehingga perlu 

diusahakan efisiensi maximal supaya fee bjsa mengcover biaya bu. 

P : Bagaimana KAP memantau pelaksanaan daTi prosedur penerimaan dan 

keberlanjutan klien uotuk meyakini bahwa penerimaan dan 

keberlanjutan klien yang dijalankan saat ioi telab sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan? Tindakan apa yang 

dilakukan apabila dalam pelaksanaan tersebut terjadi penyimpangan 

yang signifikan? 

KAPA : Ada personel khusus yang ditugaskan untuk mereviu seluruh dokumen 

penerimaan dan keberlanjutan klien sebelum ditandatangani oleh 

partner yang bcrtugas untuk menyetujui/menolak penerimaan dan 

keberlanjutan klien. 

OAA : Untuk melakukan pemantauan pelaksanaan prosedur penerimaan dan 

keberlanjutan klien, kami membahas hasil evaluasi calon klien dengan 

Head of Audit and Assurance atau sesama engagement partner. 

Selain dari pada itu setahun sekali dilakukan inspeksi oleh tim yang 

independen. 
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APL : Tidak dilakukan pemantauan secara baik, formutir yang disediakan 

sering tidak digunakan tetapi menggunakan catatan sendiri. Tidak ada 

pengenaan sanksi. 

Hasil dari wawancara tersebut di atas apabila diringkas berdasarkan proposisi 

yang telah ditetapkan maka menjadi : 

TabeI4.8. 
Diagram Taksonomi : Standar Penerimaan dan Keberlanjutan Klien 

No ProDosisi KAPA OAA APL 
1 Menentukan Telabada Prosedur Pedoman mutu 

pedoman pedomannya dan evaluasi penerimaan dan 
evaluasi telab sesuai penenmaan keberlanjutan 
penerimaan dan dengan peraturan dan klien belum 
keberlanjutan yang terkait. keberlanjutan memasukkan 
klien dan klien telab peraturan-
persetujuan diatur dalam peraturan terkait 
mereka menjadi "X" Audit yang berlaku, 
klien dengan Methodology yaitu peraturan 
memperhatikaI) dan telah mengenai rotasi 
peraturan menetapkan APdanKAP, 
terkait yang kriteria risiko. penentuan fee 
berlaku. dan persyaratan 

khusus untuk 
penanganan 
suatu penu,gasan 

2 Menginfonnasi Prosedur evaluasi Prosedur Untuk pedoman 
kan pedoman tersebut telah ada evaluasi mutu telab 
evaluasi pada software tersebut telab diinformasikan 
penerimaan dan GAM. Telab ada pada "X" samp!l1 
keberlanjutan ditunjuk personel Audit tingkatan 
klien kepada untuk mereviu Methodology supervisor, 
personel yang kelengkapan dan telah sedangkan 
tepat dan dokumen evaluasi ditunjuk untuk 
menunjuk satu penerimaan dan personel yang mengevaluasi 
atau lebih keberlnjutan klien bertanggung infonnasi yang 
personel dengan sebehun jawab dalam diperoleh 
tingkat ditandatangani penerimaan mengenai calon 
manajemen oleh partner yang klien yaitu klien atau klien 
yang berwenang. prospective biasanya 
semestinya, engagement dilakukan oleh 
untuk partner. partner atau 
mengevaluasi manajer. 
informasi vang Evaluasi 
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diperoleh terhadap klien 
mengenat calon barn ini sering 
klien atau klien. kali tidak 

menggunakan 
fonnulir 
evaluasi klien 
barn tetapi 
dicatat pada 
buku agenda. 

3 Membuat Telab ditunjuk telah ditunjuk Setelab 
keputusan partner khusus personel yang melakukan 
penenmaan yang bertanggung evaluasi partner 
atau menyetujuilmenol jawab dalam rnemutuskan 
penolakannya, ak penerimaan dan penerimaan uotuk menerima 
melanjutkan keberlanjutan klien klien yaitu atau menolak 
atau tidak prospective klien barn. 
melanjutkan engagement Untuk k1ien 
perikatan yang parlner. lama diputuskan 
akan diterima. untuk 
Penetapan dilanjutkan atau 
keputusan tidak 
tersebut 
ditandatangani 
oleh partner 
yang mengaudit 
dan pimpinan 
KAP 

4 Melakukan Bila telah Telab evaluasi 
evaluasi klien, diputuskan di ditetapkan dilakukan pada 

pada akhir awal untuk kriterianya, akhir periode 

periode tertentu diterima maka yaitu : adanya dengan 
atau pada saat audit akan kami perubahan menggunakan 
terjadinya jalankan, namun mayoritas fonnulir 
peristiwa apabila dalam kepemilikan evaluasi rutin 

khusus, untuk perjalanan ada atau perubahan klien, namun 

menentukan sesuatu hal yang top manajemen formulir ini 

apakah ditemui, misalnya atau direktur jarang 

hubungan pembatasan skope yang digunakan. 

dengannya penugasan, klien meningkatkan pemab terjadi 

perlu tidak menyetujui risiko dari peristiwa 
dilanjutkan. jumal koreksi dan penugasan khusus yaitu 

klien minta opini audit kami, draft laporan 
unqualified maim klien tidak audit tidak 
dapat diputuskan dapat atau ditandatangani, 

Ufltuk menolak fee dipotong 

mengundurkan pembayaran karenalaporan 

diri dari I fee dari terlambat yang 
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penugasan penugasan pcnyebabnya 
tahun tidak 
sebelumnya, sepenuhnya 
adaoya dari pihak 
peningkatan KAP. Kondisi-
risiko audit kondisi tersebut 
karena adaoya dievaluasi 
sehab lain atau uotuk 
hasil dari re- diputuskan 
evaluasi dari dilanjutkan 
partner yang atau 
lain mengundurkan 
menyarankan diri dari 
penugasan penugasan dan 
tersebut untuk apakabjob 
tidak tabun 
dilanjutkan berikutnya 

akan diterima. 
5 Menetapkan Imbal jasa Penentuan Penentuanfee 

imbal jasa ditentukan audit fee berdasarkan 

dengan berdasarkan didasarkan estimasi jam 

mempertimbang estimasi jumlah pada estimasi kerja. Kalau 

kan Surat jam kerja, jumlah banyaknya mengacu pada 
Keputusan tenaga yang waktudan keputusan IAPI 
lAPI. Anggota diperlukan j umlah serta untuk 

tidak dan spesifikasinya spesifikasi perhitungan 
di perkenartkan personei audit fee, maka 

menetapkan yang perhitunganfee 
imbal jasa yang digunakan auditnya 
berbasis untuk menjadi terlalu 
kontijensi baik melaksanakan tinggi . 
langsung penugasan 
maupun tidak tersebut. OAA 
langsung. telah memiliki 

time charges 
dan internal 
rate. 
Penghitungann 
ya telab 
disesuaikan 
dengan 
ketentuan 
IAPI. 

6 Membuat Tidak ada Yaada Referral fee dan 

kebijaka.n kebijakannya. kebijakan komisi tidak 

mengenal tersebut dan ada diatur secara 

batasan komisi pembatasannya. tertulis. APL 

dan fee referral tidak 
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yang dapat memberikan 
diterimaldiberik referral fee. 
an oleh anggota Untuk 
KAP seSURl pemberian 
dengan aturan komisi 
ctika. berdasarkan 

kebiiakan. 
7 Menunjuk Ada personei Untuk Tidak dilakukan 

personel dengan khusus yang melakukan pemantauan 
kualifikasi yang ditugaskan uotuk pemantauan seeara 
memadai untuk mereviu seluruh pelaksanaan memadai, 
memantau dokumen prosedur formulir yang 
pelaksanaan penerimaan dan penenmaan telab disediakan 
evaluasi keberlanjutan dan tidak selalu 
penerimaan dan klien sebeJum keberlanjulan digunakan, 
keberlanj utan ditandatangani klien, lelab namun dicatat 
kHen sesuai oleh partner yang dilakukan dalamcatatan 
dengan bertugas uotuk dengan cara tersendiri, misal 
pedoman dan menyetujui/menol membahas agenda. 
aturan -alurao ak penerimaan hasil evaluasi Evaluasi rutin 
yang lelah dan keberlanjutan calon kHen JugaJarang 
ditetapkan. klien dengan Head didokumentasik 

of Audit and an 
Assurance atau 
sesama 
engagement 
partner. Selain 
dari pada itu 
setahun sekali 
dilakukan 
inspeksi oleh 
tim yang 
indevenden 

4.2.1.9. Aktivitas Penetapan Tujuan dan Standar Mutu Inspeksi 

Aktivitas penetapan tujuan dan prosedur ini diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan dan prosedur pengendalian rnutu yang berkaitan dengan Inspeksi. 

Berikut ini disajikan hasil wawancara dan dokumentasi di masing-masing KAP 

terkait dengan aktivitas penetapan kebijakan dan prosedur inspeksi. 
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P ; Bagaimana batas Iingkup dan program inspeksi yang menJamm 

terlaksananya sistem pengendalian mutu KAP dilaksanakan? Dan 

apakah KAP telah menetapkan prosedur inspeksi yang diperlukan 

untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu KAP diterapkan dengan efektif? 

KAPA : Setahun sekali dilakukan inspeksi oleh tim independen intemaillokal 

area dan sekali oleh regional tim. Untuk masing-masing penugasan 

audit yang dilakukan oleh partner disampling reviu 1 atau 2 klien 

dengan kriteria yang diutamakan adalah klien baru atau yang high 

risk. Untuk inspeksi yang dilakukan regional skope nya meliputi 

sisitem pengendalian mutu secara keseluruhan. Untuk yang loka! 

hanya meliputi kelengkapan program GAM _ Untuk program inspeksi 

yang akan dilakukan telah ada dalam software. 

OAA : Ya, kami telah memiliki prosedur inspeksi yang dilakukan oleh tim 

independen yang dibentuk oleh intern. Pembuatan program tersebut 

telah melalui proses penyaringan dan penetapan yang dilakukan 

Global Coordinator of Inspection. Selain dari pada itu, kami juga 

mendapat inspeksi yang dilakukan oleh intemasional/regional. 

APL Dalam panduan sistem pengendalian mutu KAP kita memang telah 

ditetapkan kcbijakan dan prosedur inspeksi bu, tapi kita belum 

melaksanakannya. 

P : Bagaimana kualifikasi personel yang melaksanakan inspeksi 

ditetapkan dan apakah KAP telah menunjuk personel untuk 

melaksanakan inspeksi terse but? 
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KAPA; Telah ditunjuk dalam suatu tim, yang menunjuk adalah kantor Jakarta 

dengan kualifikasi yang telah ditetapkan mereka. 

OAA Va, uotuk inspeksi intern ditunjuk tim yang independen dengan 

kualifikasi yang telah ditetapkan. Untuk inspeksi internasional akan di 

manage oleh salah satu Founding Firm di tiap daerah inspeksi. 

APL ; Kami bel urn menetapkan tim yang melakukan inspeksi. 

P : Apakah telah dilakukan pelatihan terhadap personel yang melakukan 

inspeksi? 

KAPA: Tidak bu, di kantor kami ini mulai tingkatan manajer ke atas harus 

sudah bisa dan selalu siap ditugaskan melakukan inspeksi uotuk 

intern 

OAA : Va, ada pelatihan khusus, dan pada saat pelaksanaan inspeksi intern 

adakalanya didampingi oleh tim intemasionallregional. 

APL : Kita belum membentuk tim inspeksi 

P : Bagaimana inspeksi telah dijalankan saat ini? 

KAPA: Inspeksi yang secara intern dilakukan setahun sekaH dan dilakukan 

secara sampling. Inspeksi yang dilakukan oleh regional juga setahun 

sekali yang juga dilakukan secara sampling. Inspeksi dilakukan 

melalui sistem 

OAA Inspeksi telah karni lakukan secara intern maupun inspeksi yang 

dilakukan oleh intemasionaVregional. Objek yang diperiksa dilakukan 

secara sampling. Scope dan prosedur inspeksi yang dilakukan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. Setiap selesai inspeksi, dibuat laporan 
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temuan dan rekomendasi uotuk tindakan pcrbaikan yang layak. HasH 

temuan dan rekomendasi tersebut dikomunikasikan kcpada partner 

yang tcrkait dan stafnya. lni bu contohnya (OAA menunjukkan hasil 

inspeksi) 

APL : Kami belum pernah menjalankan inspeksi bu, tapi kita tetap 

meJaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu 

di kantor kami. 

P : Bagaimana raslO jumlah klien dengan partner dan manajerl 

supervisor? 8agaimana KAP menyelenggarakan pencatatan, 

penggunaan waktu untuk setiap penugasan staf profesionalnya (time 

shee/)? 

KAPA: Satll manajer dalam waktu yang bersamaan dapat menangani 3-4 klien 

tapi seeara keseluruhan bisa menangani 8-10 klien daJam satll 

peri ode, namun demikian jumlah terscbut juga sangat dipengaruhi 

olch besar kecilnya klien, kompleksitas permasalahan dan corporate 

action yang diambil oleh klien. Untuk setiap penugasan telah ada 

lime sheet 

OAA: Tidak ada patokan yang pasti bu, karena sangat bergantung pada besar 

kecilnya kHen yang kita tangani, jenis industri maupun kompleksitas 

usahanya. Adakalanya jumlah minimurn personel yang ditugaskan 

juga ditentukan oleh kHen. Tapi yang pasti kami mempertimbangkan 

keseimbangannya. Secara umum dalam suatu penugasan itu ya ada 

tingkatan parlner nya, manajer, senior dan yuniomya. 
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APL : Partner2, manager 1, asisten manager 1, supervisor 6. Dengan jumlah 

klien yang ada masih mencukupi bu, walaupun sangat padat jadwal 

kami. 

Kantor kami belum memberlakukan time sheet 

P : Bagaimana penyimpanan dan pemeliharaan kertas kerja pemeriksaan 

telah diamankan seeara memadai sesuai dengan jangka waktu yang 

ditentukan dalam peraturan? 

KAPA: Soft copy disimpan melalui sistem uotuk hard copy disimpan di 

kantor di jilling room 3 tahun setelah itu disimpan di gudang 

outsourcing (filling office), 

OAA : Untuk pengarsipan KKP kit.lakukan dalam bentuk soft copy dan hard 

copy. Hard copy adalah KKP pendukung yang kami peroleh dari klien 

dalarn bentuk hard copy dan tidak kit. pindabkan ke soft copy. 

Penyimpanannya ada di gudang arsip. bu. Lama penyimpanannya 

kami mengikuti peratW'3Jl yailu 10 tabuo. 

APL : 5 tahun terakhir disimpan di lemari arsip. Yang sedang dikerjakan dan 

tahun lalu di ruang kerja. Yang lain disimpan di gudang. Hila telah 

lebih 10 tahun dibuat berita acara uotuk dimusnahkan. 

P Bagaimana laporan temuan inspeksi dibuat dan rencana tindak 

lanjutnya? Bagaimana pembahasan dengan objek inspeksi dilakukan 

dan bagaimana pendokumentasiannya? Bagaimana pemantauan yang 

dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut? 
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KAPA : Didokumentasikan daJam iaporan hasil inspeksi dan harus 

ditindaklanjuti. Hasil inspeksi ini mempengaruhi performance tim 

auditnya. 

OAA : Laporan temuan inspeksi dibuat pada setiap akhir inspeksi dan disertai 

dengan rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang layak. Kepala 

audit dan assurance harus mengkomunikasikan kekurangan dari 

proses inspeksi kepada partner terkait dan stafnya Temuan 

kekurangan yang dikomunikasikan ke partner tersebut juga dapat 

mempengaruhi kebutuhan Continuing Program Development (CPD) 

bagi partner yang bersangkutan maupun stafnya. Ketika inspeksi 

telah diidentifikasi bahwa laporan mungkin tidak layak atau prosedur 

signifikan tidak dilaksanakan atau didokumentasikan. maka head 

audit and assurance harus yakio bahwa perbaikan segera telah 

dilakukan, yang mana hal tersebut layak dan cukup untuk meyakini 

kepatuhan dengan standar profesional dan peraturan lokal serta 

persyaratan legal. Untuk cabang Surabaya temuannya hanya karena 

ketidak lengkapan dokumentasi. 

APL : Belum ada 

P : Apakah tclah ditetapkan prosedur untuk menyelesaikan kemungkinan 

terjadinya ketidak sepakatan antara pe-reviu dengan personeJ atau 

manajemen yang di-reviu. 

KAPA: Pada saat reviu ada kapten nya. Apabila terdapat ketidak sepakatan 

maka didiskusikan dan diputuskan oleh pimpinan tim. 
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OAA : ketidak sepakatan aotara pe-rcviu dengan personel atau manajemen 

yang di reviu terlebih dahulu akan dibahas dengan ketua tim 

independen yang melakukan rcviu dan head of audit and assurance, 

apabila tidak ada kesepakatan maka akan dibahas dengan managing 

partner 

APL : belum ditetapkan dan kami belum pernah melakukan inspeksi 

P Bagaimana KAP melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

inspeksi uotuk meyakinkan bahwa inspeksi telah dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai 

dengan jadwal serta objek inspeksi yang tetab ditetapkan? Tindakan 

apa yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan signifikan? 

KAPA: Telah dilakukan secara sistem bu dan dimonitor kantor Jakarta. Tidak 

ada sanksi namun mempengaruhi perfonnance staf atau partner yang 

bersangkutan dalam tim tersebut 

OAA Hasil pemantauan yang telab dilakukan oleh inlern akan diperiksa 

pada saat inspeksi dilakukan oleh intemasional. Hasil pemantauan 

terscbut dilaporkan kcpada International Board Director dari hasil 

inspcksi, observasi, mclakukan perbaikan, pengajuan sanksi, dan 

rekomendasi dalam peningkatan quality. 

APL : Selum .d. inspeksi 

P : Apabila KAP melakukan audit atas perusahaan go public, Bank, 

keuangan negara, apakab telab ada pernyataan kesanggupan untuk 
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dilakukan reviu oleh pihak eksternal atas sistem pengendalian mutu 

sesuai dengan peraturan yang berlaku? 

KAPA: Va. 

OAA : Va ada, karena pemyataan tersehut harus kami buat pada saat 

pengajuan ijin. 

APL : Kantor kami tidak terdaftar di BPK, Klien kami tidak ada yang go 

public dan tidak ada yang bank umum, hanya ada BPR. Dalam 

kebijakan mutu inspeksi kami bclum memasukkan kebijakan 

mengenai reviu yang dilakukan oleh pihak ekstemal. 

Hasil dari wawancara terschut di atas apabila diringkas berdasarkan proposisi 

yang telab ditetapkan maka menjadi : 

TabeI4.9. 
Diagram Taksonomi : Standar Inspeksi. 

No ProDOsisi KAPA OAA APL 
1 Menetapkan Setahun sekaIi T elab memiliki APL belum 

ruang lingkup dilakukan prosedur inspeksi pemab 
dan program inspeksi oleh yang dilakukan melaksanak 
inspeksi yang tim independen oleh tim an inspeksi 
akan intemaillokal independen yang walaupun 
di laksanakan area dan sekati dibentuk oleh dalam 

oleh regional intern. Pembuatan panduan 
tim. Program program tersebut sistem 
inspeksinya telah melalui pengendalia 
telah ada dalam proses penyaringan n mutuKAP 

I software. dan penetapan APL telab 
yang dilakukan diatur. 
Global 
Coordinator of 
Inspection. 

Menetapkan Pada saat reviu ketidak sepakatan Belwn 
prosedur untuk ada kapten nya. antara pe-reviu menetapkan 
menyeJesaikan Apabila terdapat dengan personel prosedumya 
kemungkinan ketidak atau manajemen danAPL 
terjadinya sepakatan maka yang di reviu belum 
ketidak didiskusikan dan terlebih dabulu pemab 
sepakatan antara diputuskan oleh akan dibabas melaksanak 

I pe-reviu den2an I pimpinan tim dengan ketua tim an inspeksi, 
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personel atau independen yang tapi tetap 

manajemen yang melakukan reviu dilakukan 

di-reviu. dan head of audit pengawasan 
and assurance, terhadap 
apabila tidak ada pelaksanaan 
kesepakatan maka pengendalia 
akan dibahas n mutu. 
dengan managing 

I nar/ner. 

2 Menetapkan Tidak ada U otuk inspeksi APL belum 

persyaratan persyaratan in/ern ditunjuk tim pemah 

personeI yang khusus. di yang independen melaksanak 

memiliki kantor kami dengan kualifikasi an inspeksi 

pengetahuan mulai tingkatan yang telah 

yang cukup manajer harus ditetapkan. Untuk 
sebagai penelaah sudah bisa dan inspeksi 

dan menetapkan selalu siap intemasional akan 

persone] yang ditugaskan di manage oleh 

akan melakukan uotuk salah satll 
inspeksi dan melakukan Founding Firm di 
menetapkan inspeksi uotuk liap daerah 
tanggung intern. Telah inspeksi. 
jawabnya. ditunjuk dalam 

suatu tim. yang 
menunjuk 
adalah kantor 
Jakarta dengan 
kualifikasi yang 
telah ditetapkan 
mereka. 

3 Mengkomunikas Diinformasikan Diinformasikan APLbelum 
ikan prosedur melalui email melalui email pemah 
inspeksi yang melaksanak 
telah ditetapkan an inspeksi 

kepada seluruh 
I personel 

4 Melaksanakan Disampling Objek yang APL belum 

inspeksi reviu 1 atau 2 diperiksa dilakukan pemah 
terhadap unit. klien dengan secara sampling. melaksanak 

fungsi atau kriteria adalah Scope dan prosedur an inspeksi 

departemen klien barn atau inspeksi yang 
praktik untuk yang high risk. dilakukan sesuai 

memastikan Untuk inspeksi dengan yang telah 
bahwa standar yang dilakukan ditetapkan. 
pengendalian regional, skope 
mutu yang telah nya meliputi 
ditetapkan KAP sisitem 
telah diialankan I pengendalian 
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mutu secara 
keseJurnhan. 
Untuk yang 
lokal hanya 
meliputi 
kelengkapan 

I oro.ram GAM 

5 Membuat Didokumentasik Ya ada Japorannya, APL belum 

laporan hasil an dalarn temuan hanya pemah 
inspeksi dengan laporan hasil berkaitan dengan melaksanak 

menyajikan inspeksi dan kelengkapan an inspeksi 

temuan harus pendokumentasian 
penyimpangan ditindaklanjuti. dan hasil temuan 
dari standar yang Hasil inspeksi tersebut telab 
telah ditetapkan 

.. 
ditindak lanjuti . 1m 

dan membahas mempengaruhi 
ternuan tersehut performance tim 
dengan staf auditnya. 
pelaksana 
perikatan yang 
direviu, dengan 
manajemen unit, 
fungsi, 
departemen yang 
direviu. 

6 Menyampaikan Telahada Setiap selesai APL belum 

laporan temuan laporan temuan inspeksi, dibuat pemah 
dan rekomendasi inspeksi laporan temuan dan melaksanak 

inspeksi. tennasuk rekomendasi untuk an inspeksi 
bersama dengan rekomendasinya tindakan perbaikan 

tindakan yang layak. Hasil 

perbaikan yang temuan dan 
diambil atau rekomendasi 
direncanakan tersebut 
kepada dikomunikasikan 

manajemen kepada partner 
KAP. yang terkait dan 

stafnya. 

7 Membuat Dilakukan Ya, dibuat resume APL belum 

ringkasan rekapitulasi dan temuan selama pemah 

temuan yang dipresentasikan setahun dan melaksanak 

diperoleh dari ke level tertentu dikomunikasikan ke an inspeksi 

prosedur (manajer ke atas) seluruh personel 

inspeksi. paling OAA 
kurang I (satu) 
tahun, dan 
pertimbangan 
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pcnyebab dari 
temuan tersebut 
dan rekomendasi 
perbaikannya. 

8 Mempertimbang Dilakukan Karena temuan APL belum 

kan, berdasarkan perbaikan di hanya masalah pemah 

hasil temuan. standar ketidak lengkapan melaksanak 
tindakan dan pengenjaan dokumentasi saja. an inspeksi 
modifikasi yang penugasan maka berdasarkan 
diperlukan temuan tersehut 
terhadap dilakukan training. 
kebijakan dan 
prosedur 
pengendalian 
mutu serta 
mengkomunikasi 
kan setiap 
perubahan 
pedoman 
pengendalian 
mutu KAP 
secara periodik. 

9 Mengadakan Dilakukan ada pelatihan APL belum 
pelatihan untuk training khusus, dan pada pemah 
meningkatkan saat pelaksanaan melaksanak 
kemampuan inspeksi intern an inspeksi 
personel dalam adakalanya 
melakukan didampingi oleh 
inspeksi. tim 

int~~asional!regio 
oal asia pasifik). 

10 Membuat Surat Surat kesanggupan APL tidak 
kesangg!.lpan kesanggupan telah dibuat pada terdaftar di 

bahwa Bapepam telah dibuat pad. saat pengajuan ijin. BPK, tidak 
dan LK, BrK RI saat pengajuan menangani 
dan pihak 

... audit IJlD. 

berwenang yang perusahaan 
ditunjuk dapat go public 

melakukan reviu dan tidak 
pengendalian mengaudit 
mutu KAP bankumum 

sebagaimana 
diatur dalam 
peraturan 
Bapepam dan 
LK, peraturan 
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BPK RI dan 
peraturan BI. 

11 Memantau Telah dilakukan Hasil pemantauan APL belum 
pelaksanaan seeara sistem yang telah pemah 
inspeksi sesuai dan dimonitor dilakukan oleh melaksanak 

dengan jadwal kantor Jakarta. intern akan an inspeksi 
dan prosedur diperiksa pada saat 
yang telah inspeksi dilakukan 
ditetapkan oleh internasional. 

, Hasil pemantauan 
terse but dilaporkan 
kepad. 
lnternalional 
Board Director 
dari hasil inspeksi, 
observasi, 
melakukan 
perbaikan, 
pengajuan sanksi, 
dan rekomendasi 
dalam peningkatan 

[ quality 
12 Untuk KAP yang Telah dilakukan Telah dilakukan N/A 

beketjasama reviu setahun reviu setahun sekaJi, 
dengan KAPA sekali maksimal 3 tahun 
atau OAA sekali. Reviu 
memantau dilakukan oleh 
pelaksanaan regionaJ dan atau 
reviu mutu yang internasionaJ. Untuk 
dilakukan oleh pelaporannya ke 
KAPA atau PPAlP dilakukan 
OAA oleh kantor pusat 
sebagaimana kami di Jakarta. 
yang 
dicantumkan I dalam perjanjian 
kerja sarna serta 
memantau 
penyampaian 
hasil reviu mutu 
tersebut kepada 
Sekretaris 
jenderal u.p. 
Kepala PP AJP 
paling sedikit 
sekali dalam 4 
(empat) tahun 

---------------------' 
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4.2.2. Aktivitas Pengukuran dan Membandingkan Standar dengan Kinerja. 

252 

Hasil wawancara dan dokumentasi daTi sub bab terse but di atas, 

menurut peneliti Juga mencakup aktivitas pengukuran dan 

rnembandingkan standar dengan kinerja independensi, penugasan 

personeI, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan personel, 

promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, inspeksi. 8eherapa hal 

yang terkait dengan aktivitas ini disajikan sebagai berikut : 

4.2.2.1. Standar Independensi 

Di KAPA dan OAA cabang Surabaya, peneliti tidak 

memperoleh Pedoman tertulis Pengendalian Mutu KAP. 

Executive Director KAPA dan pimpinan cabang OAA 

menjelaskan bahwa pedoman tertulis terse but ada di kantor 

Jakarta dan belum sepenuhnya disosialisasikan di kantor 

Surabaya, namun demikian KAPA dan OAA telah memiliki 

standar independt:nsi yang tertuang dalam pedoman 

independensi baik ue.tuk personel KAP, orang dalam KAP dan 

KAP nya. Pedoman tersebut juga telab disesuaikan dengan 

peraturan 8apepam mengenai independensi. APL telab 

memiliki pedoman pengendalian mutu KAP unsur 

independensi dan telah dikomunikasikan namun barn tecbatas 

pada tingkatan partner, manajer dan supervisor. APL hanya 
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memiliki standar independensi untuk personei KAP saja dan 

standar pengendalian mutu independensinya belum 

disesuaikan dengan peraturan Bapepam. KAPA, OAA 

maupun APL juga menggunakan ketetapan IAPI dan Menteri 

Keuangan sebagai referensi. 

Hasil penelitian tersebut di atas jika diringkas berdasarkan struktur 

proposisinya akan tampak sebagai berikut : 

No 

I. 

2. 

3. 

TabeI4.10. 
Diagram Taksonomi : Pengukuran dan Membandingkan Standar dengan 

KineIja Independensi. 

Proposisi KAPA OAA APL 

mengevaluasi Tidak Tidak Tidak 
jawaban yang memberikan rnemberikan memberikan 
diberikan oleh calon pertanyaan pertanyaan pertanyaan 
personei atau kepada calon kepada calon kepada calon 
personel auditor personel. personel, personeJ, 
yang dievaluasi sedaogkao sedangkan sedangkan 

personel personel personei 
auditor auditor auditor 
dievaluasi dievaluasi dievaluasi 
dengan dengan dengan 
mernbuat rnernbuat mernbuat 
pemyataan pernyataan pemyataan 
indeDendensi indt.'oendensi indeoendensi 

wawanCara untuk Tidak Tidak Tidak 
memperoleh dilakukao dilakukao dilakukao 
gambaran yang wawancara wawancara wawancara 
lengkap tentang latar 
belakang personel 
rnemberikan suatu 
iawaban 
kepatuhan Akuntan, Kewajiban Kewajiban Kewajiban 
Kantor Akuntan dan tersebut tersebut tersebut 
oraog dalam KAP dituangkao dituangkao dituangkao 
terhadap ketentutan dalam bentuk dalam bentuk dalam bentuk 
independensi in pemyataan pemyataan pemyataan 
appearance yang independensi independensi independensi 
ditetapkao dalam dan evaluasi dan eValuasi dan evaluasi 
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ketetapan IAPI dan pada saat pada saat klien baru 
Menteri Keuangan menerima klien menenma Damun belum 
serta Bapepam uotuk baru atau klien barn atau sepenuhnya 
akuntan yang meJanjutkan melanjutkan mengacu pada 
memberikan jasa klien lama scrta kJien Jama ketentuan 
audit di Pasar Modal telab memenuhi serta telah indcpendensi 

peraluran IAPI memenuhi yang diatur oleh 
dan Bapepam peraturan IAPI Bapepam - LK 

danBa 
4. Pemantauan dapat Telah membuat Telah Telah membuat 

dilakukan dengan representasi membuat representasi 
meminta tertulis representasi tertulis 
reoresentasi tertulis tertulis 

5. Saat berperan Telah Telah Be1um 
sebagai auditor melakukan mengirimkan ditetapkan 
utama, harus konfirmasi konfinnasi karena belum 
mendapatkan dengan kepada auditor pemah 
konfinnasi tentang formulir yang yang berlindak 
independensi dari telah mengaudit sebagai auditor 
KAP lain yang ditetapkan anak utama. 
melaksanakan perusahaan 
bagian dari suatu untuk 
kontrak perikatan memenuhi 

syarat ethic 
dan 
independensi. 

6. meminta hasil Telah ada Telah ditunjuk Tidak ada, 
pemantauan atas bagianlpersonel satu partner pemantauannya 
kepatuhan terhadap khusus yang yang adalah dari 
kebijakan dan memantau berlanggung kelengkapan 
prosedur mengenai pelaksanaan jawab untuk arslp 
independensi independensi menyelesaikan pemyataan 

yaitu masalah etika independensi 
"independent dan yang 
senior independen dikoordinasikan 
manager" dan oleh bagian 
Country personalia 
independent 
leader" 

4.2.2.2. Standar Penugasan personel. 

Di KAPA dan OAA cabang Surabaya. peneliti tidak rnemperoleh 

Pedornan tertulis Pengendalian Mutu KAP. Executive Director KAPA 

dan pirnpinan cabang OAA menjelaskan bahwa pedoman tertulis 
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terse but ada di kantor Jakarta dan helum sepenuhnya disosialisasikan di 

kantor Surabaya. APL telah memiliki pedornan pengendalian mutu 

KAP unsur penugasan pcrsonel dan tclah dikomunikasikan namun baru 

terhatas pada tingkatanpartner, manajer dan supervisor. 

Hasil penelitian terse but di alas jika diringkas berdasarkan struktur 

proposisinya akan tampak sebagai berikut : 

No 

l. 

-
2. 

TabeI4.1l. 
Diagram Taksonomi : Pengukuran dan Mcmbandingkan Standar dengan 

Kinerja Penugasan Personel. 

Proposisi KAPA OAA APL 

Terdapat Pendekatan yang Pendek.tan yang Pendek.tan 
pendekatan yang dilakukan dalam dilakukan untuk yang 
digunakan oleh penugasan penugasan dilakukan 
KAPdaiam personei personel adalab dalam 
penugasan diidentifikasikan dengan menentukan 
personel. per kilien dan per mengidentifikasi personei 

manajer. KAPA kan jenis klien untuk setiap 
juga menentukan audit dan apakab perikatan 
spesifikasi terdapat yang akan 
pekerjaan dengan kualifikasi kita lakukan 
menentukan tertentu yang berdasarkan 
berapa senior dan diminta oleh kelonggaran 
staf dalam klien atau personel alas 
setiap penugasan kualifikasi yang job yang 

diharuskan oleh telab 
' peraturan ditangani. 

Telah dilakukan Telab ditunjuk Telah ditunjuk Telah ada 
penunjukan satu manajer yang penanggung penunjukkan 
atau lebih bertanggung jawab dari personei yang 
personei yang jawab perikatan bertanggung 
tepat uotuk tersebut jawab dalam 
bertanggung suatu 
jawab dalam penugasan 
penugasan audit yaitu 
personel. supervisor 

yang 
kemudian 
ditunjuk juga 
auditor in 
char!!.e 
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3. Adanya pcnetapan Telah memiliki T elah dibuat Telah 
penjadwaian jadwal jadwal ditentukan 
waktu pelaksanaan pelaksanaan personel 
pelaksanaan dan uotuk setiap uotuk setiap untuk seliap 
kebutuhan perikatan dan perikatan audit perikatan 
personei uotuk telah ditunjuk dan telah berdasarkan 
perikatan, oleh manajer yang ditunjuk kelonggaran 
personel yang bertanggung penanggung personel atas 
bertanggung jawab. ladwal jawab dari job yang 
jawab terhadap tersehut disetujui perikatan telah 
perikatan terse hut oleh engagement tersebut. ditangani. 

partner/executive Penyusunan Telah 
director. J ad wal jadwal untuk ditentukan 
pelaksanaan masing-masing pula reneana 
tersebut namanya perikatan ini jadwal 
Time Budget disesuaikan pelaksanaann 
Calculation. dengan ya. 

kompleksitas job 
yang akan 
ditangani dan 
persyaratan 
auditor yang 
diminta oleh 
klien maupun 
oleh peraturan 

4. Terdapat Dipaotau Uotuk Tanggung 

pemantauan atas pelaksanaannya pemantauannya jawab 
pelaksanaan oJeh manajer dan dilakukan pemantauann 
standar mutu executi/ director. bersama oleh ya adalah 
penugasan Pada masa sibuk manajer dan pada ketua 
personel sesuai lebih sering partner. Pada tim dan 
dengan kcbijakan memantau karena masa sibuk awal supervisor, 
dan prosedur yang memungkinkan tahun, jadwal perubahan 

telah ditetapkan adanya 
.. tim disetujui penugasan tnl 

perubahan jadwal dibuat secara oleh 
mingguan untuk supervisor 
2-4 minggu ke dan manajer 
depan. Rencana kemudian 
jadwaJ kebutuhan diinfonnasika . 
personel terse but n ke partner. 
dimonitor dan 
akan direvisi 
apabila ada 
kebutuban yang 
mendesak. 
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4.2.2.3. Standae Konsultasi. 

Di KAPA dan OAA cabang Surabaya, peneliti tidak memperoleh 

Pedoman tertulis Pengcndalian Mutu KAP. Executive Director KAPA 

dan pimpinan cabang OAA menjelaskan bahwa pedoman tertulis 

tersebut ada di kantor Jakarta dan belum sepenuhnya disosialisasikan di 

kantor Surabaya. APL telah memiliki pedoman pengendalian mutu 

KAP uosur konsultasi dan telah dikomunikasikan oamun barn terhatas 

pada tingkatanparlner, manajer dan supervisor. 

Hasil penelitian tcrsebut di atas jika diringkas berdasarkan struktur 

proposisinya akan tampak sebagai berikut : 

No 

1. 

TabeI4.12. 
Diagram Taksonomi : Pengukuran dan Membandingkan Standar dengan 

Kinerja Konsultasi. 

Proposisi KAPA OAA APL 

Telah Kriteria yang telah ditetapkan yang wajib 
diidentifikasik harus kriteria masalah dikonsultasikan 
an masalah dikonsultasikan yang harus adalah masalah 
dan situasi adalah adanya dikonsultasikan, teknis 
khusus yang transaksi seperti : adanya akuntansi, 
mengharuskan derivatif, untuk kecurangan (fraud), hubungan 
personel spesial industri persoalan dengan klien, 
untuk harus konsultasi modifikasi laporan, dampak 
berkonsultasi ke expert nya. adanya perkembangan 
dan telah Hal-hal yang ketidaksepakatan internal dan 
dikomunikasi harus dengan manajemen eksternal 
kan kepada dikonsultasikan ten tang laporan perusahaan. 
personel. dan cara temuan yang Setiap personel 

melakukan disampaikan., diwajibkan 
konsultasi rnanajemen konsultasi 
selalu menolak sedikitnya 
diingatkan pada menandatangani seminggu sekati 
saat training representation tentang 
audit. letter. adanya perkembangan 

informasi spesifik kliennya kepada 
. yaog harus meniadi staf in-<:harge 
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perhatian anggota yang 
terkait tindakan bersangkutan. 
ilegal yang dapat Konsultasi 
membuat efek tidak dapatjuga 
!aogsung secara dilakukan 
material pada dalam forum 
)aporan keuangan, pertemuan rutin 
adanya keraguan dua minggu 
substansial sekati dengan 
mengenal seluruh personel 
kemampuan going kantor 
concern. 
Kebijakan ini 
dikomunikasikan 
pada saat training 
audit. 

2. Telah Telah ditunjuk Konsultasi Atasan 
ditunjuk satu bagian yang dilakukan secara berwenang 
atau lebih berwenang berjenjang. untuk 
personel uotuk Konsultasi memberikan 

sebagai memherikan dilakukan ke konsultasi. 
spesialis yang konsultasi yaitu kepala Audit and Konsultasi 

hertindak Tehcnical assurance, alau dilakukan oleh 
sebagai pihak support yang bisa juga konsultasi setiap personel 
yang terdiri dari ke partner yang sesuai dengan 
berwenang beberapa lain yang kompeten jenjangltingkat 
dalam spesialis untuk dalam struktur 
konsultasi permasaJahan orgamsasl 

tersebut. kantor. 
3. Apabila Konsultasi teJah Konsultasi telah Konsultasi 

perikatan sesuai dengan dilakukan sesuai dilakukan 
audit peraturan yang peraturan sesuai 
berkaitan berlaku. KAPA peraturan. Saat 
dengan helurn pe",ah ini APL hanya 
perusahaan go melaporkan melakukan 
public, bank hasil temuan konsultasi 
dan keuangan audit yang dengan BI 
negara maka material kepada sesuai dengan 

telah mengacu Bapepam dan JeOls 
pada LK penugasan 
kewajiban yang 
konsultasi dilakukan. 
atau 
melaporkan 
hasil temuan 
audit yang 
signifikan 
keoada 
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Bapepam dan 
LK, Br, BPK 
RI sesuai 
dengan 
peraturan 
yang berlaku 

4. PeJaksanaan Didokumentasi Didokumentasikan Ada form. 
konsultasi kan dalam dalam KKP audit konsuItasi 
telah Form dapal dalam benluk tetapi jarang 
didokumentas konsultasi. komunikasi digunakan. 
ikan Penyelesaian konsultasi yang Konsultasi 
termasuk perbedaan dilakukan melalui umumnya 
pendokument pendapal email,memo didokumcntasi 
asian dilakukan intern kantor kan pada KKP 
penyelesaian seeara maupun fonn sesmu yang 
perbedaan berjenjang konsultasi, berhubungan. 
pendapat sesuai dengan Penyelesaian Prosedur 
antara ketentuan yang perbedaan tertulis uotuk 
persouel lelab pendapal dilakukan menyelesaikan 
pelaksana dilelapkan. seeara berjenjang perbedaan 
perikatan sesuai dengan pendapat 
dengan para ketentuan yang belurn ada. 
spesialis. lelah dilelapkan. Perbedaan 

pendapal 
didisk usikan 
bersama 
dengan para 
partner dan 
didokumentasi 
kan bersamaan 
dengan hasil 
konsultasi 

5. Terdapat Pemantauan Manajer dan Pemantauan 
laporan hasil pelaksanaan engagement pelaksanaan 
pemantauan konsultasi partner memonitor konsuItasi 
alas dilakukan pelaksanaan dilakukan oleh 
pelaksanaan melalui GAM. konsultasi dan atasan kepada 
standar mutu kelengkapan bawaban 
konsultasi pendokumentasian dengan cara 
sesuai dengan nya. menanyakan 
kebijakan dan kemungkinan 
prosedur yang adanya 
lelah pennasalahan. 
dilelapkan 
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4.2.2.4. Standar Supervisi. 

Oi KAPA dan OAA cabang Surabaya, peneliti tidak memperoleh 

Pedoman Pengendalian Mutu KAP. Executive Director KAPA dan 

pimpinan cabang OAA menjelaskan bahwa pedoman tcrsebut ada di 

kanlor Jakarta dan belum sepenuhnya disosialisasikan di kaotor 

Surabaya. APL telab memiliki pedoman pengendalian mutu KAP unsur 

supervlSl dan telah dikomunikasikan namun barn terbatas pada 

tingkatan partner. manajer dan supervisor. 

Hasil penelitian terse but di atas jika diringkas berdasarkan struktur 

proposisinya akan tampak sebagai berikut : 

No 

I. 

TabeI4.13. 
Diagram Taksonomi : Pengukuran dan Membandingkan Standar dengan 

Kinerja Supervisi. 

Proposisi KAPA OAA APL 

Setiap perikatan Telabada Telabada Ya, telab 
telab dibuat perencanaan perencanaan dilakukan 
perencanaan dan perikatan dan perikatan dan perencanaan 
telab telab ditunjuk telab ditunjuk perikatan, antara 
didokurnentasikan personel yang personel yang lain mendapatkan 
serta telab di bertanggung bertanggung informasi 
tunjuk personel jawab. jawab. mengenai latar 
yang bertanggung Penentuan Penentuan belakang klien 
jawab atas kebutuhan kebutuhan atau informasi 
perikatan tersebut personei, waktu personel, reviu dari 

menyelesaikan waktu perikatan 
perikatan, menyelesaikan sebelumnya lebih 
mcndapatkan perikatan, banyak dilakukan 
informasi mendapatkan oleh parlner dan 
mengenai klien infonnasi manaJer 
telab ada dalarn mengen31 
software GAM klien telah ada 

dalarn 
software 
"Y"smarl 
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2. 

3. 

4. 

5. 

T elah terdapat 
pedoman bentuk 
dan isi kertas 
kerja, pedoman 
Japoran, pedoman 
reviu kertas kerja 
dan laporan. 

Pedoman 
mengenal 
bentuk dan isi 
kertas kerja 
telah ada pada 
software GAM 
Pedoman untuk 
standar minimal 
laporan telah 
ada. Pedoman 
reviu dan check 
list revi u telab 
ada. Reviu 
dapat dilakukan 
langsung 
melalui 
software audit 
yang telah ada. 

Setiap pelaksanaan Setiap 
perikatan telah di - pelaksanaan 
revIU, telah ada perikatan telah 
tindak lanjut hasil direviu 
reviu dan telah 
didokumentasikan 
.Untuk perikatan Telah 

Pedoman 
mengcnru 
bentuk dan isi 
kertas kerja 
telah ada pada 
software 
"y"Smart 
Pedoman 
untuk standar 
minimal 
laporan telah 
ada. Pedoman 
reviu dan 
check list 
reviu telah 
ada. Untuk 
tingkatan 
reviunya 
rneliputi reviu 
administrasi 
dan reviu 
pengendalian 
kualitas. 
Setiap 
pelaksanaan 
perikatan 
telah direviu 

Telah 
audit yang 
berkaitan dengan 
perusahaan go 
public, bank dan 
keuangan negara, 

dilakukan reviu dilakukan 

maka JenJang 
reviu telah 
dilakukan dengan 
mengaeu pada 
peraturan 
Bapepam dan LK. 
peraturan BI dan 
peraturan BPK RL 

sesuat dengan 
peraturan yang 
berlaku 

Telah ada Closing 
pendokumentasian conference 
atas penjelasan harus 
laporan ke klien dilakukan 

revlU sesuat 
dengan 
peraturan 
yang berlaku 

Closing 
conference 
tidak selalu 
dilakukan , 

261 

Tclah ada 
pedoman 
mengenai bentuk 
dan isi kertas kerja 
untuk penugasan 
audit sesuai 
dengan SP AP. 
Pedoman Japoran 
belum ada. Belum 
adapedoman 
tertulis untuk 
melakukan reviu. 
Namun telah ada 
kertas ke~a untuk 
mendukung 
peJaksanaan reviu. 

Setiap 
pelaksanaan 
perikatan telah 
direviu 

Telah dilakukan 
revtu sesual 
dengan peraturan 
yang berlaku 

Pelaksanaan 
closing 
conference 
sifatnya optional. 
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yang dilakukan tetapi tidak ada namun Tidak ada 
pada saat pedomannya. koreksi audit pendokumentasian 
cloossing telap seearn fonnal atas 
conference. dijelaskan kc hasil closing 

klien. conference 
Pedoman dengan klien. 
closing 
conference 
tidak ada 

6. Telah dilakukan Memantaunya Pemantauan Pemantauan 
pemantauan dengan terhadap dengan car8 
terhadap melakukan pelaksanaan memantau hasil 
pelaksanaan reviu atas hasil pengendalian kerja sesuai 
pengendalian mutu pelaksanaannya mutu dengan jadwal 
supervisi baik dilakukan 

.... 
yang telab SUpervlSI 1m 

oleh intern kami lakukan ditentukan dan 
maupun melalui reviu mereviu hasil 
intemasionaJ. atall inspeksi kerjanya. 

yang 
dilakukan 
setahun sekali 
oleh tim 
independen 
yang 
dibentuk, 
selain dari 
pada ito reviu 
dua tahun 
sekali yang 
dilakukan 
oleh 
Intemasional 

4.2.2.5. Standar Pemckerjaan (Hiring). 

Di KAPA dan OAA cabang Surabaya, peneliti tidak memperoleh 

Pedoman tertulis Pengendalian Mutu KAP. Executive Director KAPA 

dan pimpinan cabang OAA menjelaskan bahwa pedoman tertulis 

terse but ada di kantor Jakarta dan belum sepenuhnya disosialisasikan di 

kantor Surabaya. APL telah memiliki pedoman pengendalian mutu 
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KAP unsur pemekerjaan (hiring) dan telah dikomunikasikan namun 

barn tcrbatas pada tingkatan partner, manajer dan supervisor. 

Hasil penelitian terse but di alas jika diringkas berdasarkan struktur 

proposisinya akan tampak sebagai berikut : 

TabeI4.14. 
Diagram Taksonomi : Pengukuran dan Membandingkan Standar dengan 

Kiner" a Pemekerjaan (Hiring) 
No Proposisi KAPA OAA APL 

I. Telah ada pedoman Pedoman Ada pedoman Belum ada 
kepegawaian dan telah kepegawaian SDM, bagian pedoman 
di tunjuk personei yang namanya administrasi kepegawaian 
bertanggung jawab alas code of kantor salah seeara 
permasalahan conduct. Di satu tugasnya lengkap, 
kepegawaian cabang adalah namun ada 

Surabaya, mengurusl secara partial 
bagian kepegawaian. Telah 
administrasi ditunjuk 
salah satu manajer 
tugasnya personalia 
adalah yang 
kepegawaian bertanggung 

jawab 
mengenat 
kepegawaian. 

2. KAP telah memiliki Telah ada Telah ada tidak ada 
rencana kebutuhan rencana staf rencana staf rencana 
personel untuk seluruh yang yang tahunan untuk 
jenjang organisasi dibutuhkan dibutuhkan, kebutuhan 

untuk biasanya kami pegawal. 
perslapan susun pada Kebutuban 
musim audit bulan Agustus tenaga ke~a 

atau dipenuhi 
September apabila ada 
untuk job barn 
perSlapan dimana staf 
musim audit yang ada 
tahun sudah tidak 
berikutnya. mencukupi 

dan apabila 
ada staf yang 
resilm 

3. Proses penerimaan star Penerimaan Penerimaan Penerimaan 
telah sesual dengan staf telah staf telah staf telah 
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prosedur yang telab dilakukan dilakukan dilakukan 
ditetapkan dan sesuai dcngan sesuai dengan sesuai dengan 
kualifikasinya telab prosedur dan prosedur dan prosedur dan 
seSU81 dengan job kualifikasi kualifikasi kualifikasi 
requirement yang telah yang telah yang telab yang telab 
ditentukan. ditetapkan ditetapkan ditetapkan 

4. T elah ada iaporan hasil Dipaotau Pemantauan Oi pantau 
pemantauan melalui dilakukan olch partner, 
peiaksanaan mutu sistem. Misa) melalui manajer dan 
pemekerjaan untuk staf inspeksi yang supervisor. 

, yang akan dilakukan Pemantauan 
habis oleh tim yang dilakukan 
kontraknya independen. seeara 
dan PA yang berjenjang. 
helum di sign 
off oleh 
conselor, 
maka akan 
selalu 
diingatkan 
melalui 
email. 

4.2.2.6. Standar Pengembangan Profesionai. 

Oi KAPA dan OAA cabang Surabaya, peneliti tidak memperoleh 

Pedoman Pengendalian Mutu KAP. Executive Director KAPA dan 

pimpinan cabang OAA menjelaskan bahwa pedoman terse but ada di 

kantor Jakarta dan belum scpcnuhnya disosialisasikan di kantor 

Surabaya. APL te!ah memiliki pedoman pengendalian mutu KAP unsur 

pengembangan personel dan telah dikomunikasikan namun baru 

terbatas pada tingkatanparlner, manajer dan supervisor. 

Hasil penelitian ter~..::but di atas jika diringkas berdasarkan struktur 

proposisinya akan tampak sebagai bcrikut : 
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I. 

2. 
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TabeI4.15. 
Diagram Taksonomi : Pengukuran dan Membandingkan Standar dengan 

KineIja Pengembangan Profesional 

ProDosisi KAPA OAA APL 
Telab ada rencana dan Telab dibuat Telab dibuat Ada rencana 
realisasi program rencana reocana pengembangan 
pengembangan profesi training. training. profesional 
yang berkelanjutan Terdapat Training yang dibuat 3 
yang dilakukan oleh sejurnlah SKP dilakukan bulanan, 
intern KAP maupun yang harus secara materinya 
dengan mengikuti PPL dipenuhi oleh tabunan dan disesuaikan 
diluar KAP.sertifikasi masmg- pada hari dengan 
dan PPL yang diikuti masmg sabtu terteotu kebutuhan. 
oleh AP sesuai dengan personei apabila ada 
peraturan yang berlaku. dalam KAP. materi yang 

perlu segera 
dibabas. 
Setiap staf 
harus 
memenuhi 30 
jam training 
per tahWl atau 
90 jam untuk 
3 tabun . 

Vntuk PPL yang diikuti Vntuk Vntuk Untukjenis 
oleh AP telah training yang training yang pelatihan yang 

memenuhi peraturan hams diikuti hams diikuti harus diikuti 
Menlen Keuangan dan oleh AP oleh AP oleh AP sesuai 

apabila AP tersehut dipantau oleh dipantau oleh dengan 
terdaftar di Bapepam sekretaris AP sekrctaris AP peraturan yang 
dan LK. Bl dan BPK masmg~ masmg- berlaku. tidak 
RI maka persyaratan masing dan masmg_ tennasuk dalam 
sertivikasi dan PPL telab Partner program 
harus mengacu pada memenuhi cabang pengembangan 

peraturan Bapepam dan peraturan Surabaya profesional 
LK. peraturan BI dan yang berlaku. belurn intern, tetapi 

peraturan BPK Rl. KAP mendapatkan dipantau oleh 
telah melaporkan sertiftkasi AP nya masing-

BPKdan masmg_ 
direncanakan 
untuk 
mengikuti 
program 
serifikasi 
secepatnya 
sesuai den~an 
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yang 
dijadwalkan 
BPK. 

3. KAP telah memiliki Dalam sislem Terdapat Telah memiliki 
fasilitas yang sudah perpustakaan. perpustakaan 
memungkinkan dilengkapi Library,s dan fasilitas 
personel dalam KAP dengan Computer. Wifi untuk 
tersebut dapat fasilitas dengan dapat 
memperoleh informasi perpustakaan menggunakan mengakses 
terkini mengenai on line fasilitas Lotus melalui internet 
akuntansi dan auditine Note juga peraturan 
serta peraturan- dapat maupun 
peraturan lainnya yang diperoleh inforrnasi-
berhubungan dengan beberapa informasi 
profesi. referensi yang penting lainnya 

berhubungan yang 
dengan berhubungan 
profesi. dengan profesi 

4. Telah dilakukan Telah Telah Reviu atas 
evaluasi terhadap dilakukan dilakukan pelaksanaan 
pelaksanaan PPL dan evaluasi, evaluasi dan pelatihan yang 
terdapat rekomendasi Wltuk materi untuk telah dilakukan 
untuk pelaksanaan PPL training yang perbaikan 
berikutnya. akan pelaksanaan 

diberikanjuga PPL 
berdasar dari berikutnya, 
basil terutama 
penilaian staf perbaikan 
dimana dapat untukjenis 
diketahui materi 
materi training yang 
training apa akan 
yang disampaikan. 
dibutuhkan 
oleh personel 
KAP. 

5. Telah dilakukan Memantau Memantau tidak ada 
pemantauan terhadap pemenuhan pemenuhan bagian khusus 
pelaksanaan SKP unluk jumlahjam yang 
pengendalian mutu masing2 staf training yang memantau 
pengembangan dan absensi harns diikuti tetapi dipantau 
profesional yang kehadiran. oleh masing- bersama oleh 
dilakukan secara Untuk PPL masing staf . partner dan 
periodik yangharus Untuk PPL manager 

dipenubi AP, yangharus dengan cara : 
dipanlau oleh dipenuhi AP, melakukan 
sekretaris diOanlau oleh reviu atas 
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masmg- sekretaris partisipasi 
masingAP masmg- personel. 
nya masingAP 

----
nya 

4.2.2.7. Standar Promosi. 

Oi KAPA dan OAA cabang Surabaya. peneliti tidak mcmperoleh 

Pedornan tertulis Pengendalian Mutu KAP. Executive Director KAPA 

dan pimpinan cabang OAA menjelaskan bahwa pedoman trtulis 

tersebut ada di kantor Jakarta dan befum sepenuhnya disosialisasikan di 

kantor Surabaya. APL telah memiliki pedoman pengendalian mutu 

KAP unsur promosi dan telah dikomunikasikan oamun barn terhatas 

pada tingkatan partner, manajer dan supervisor. 

Hasil penelitian terse but di atas jika diringkas berdasarkan struktur 

proposisinya akan tampak. sebagai berikut : 

N 
0 

I. 

2. 

TabeI4.16. 
Diagram Taksonomi : Pengukuran dan Membandingkan Standar dengan 

Kinerja Promosi 

Proposisi KAPA OAA APL 

Telah ditetapkan Adapedoman Adapedoman Telabada 
kualifikasi . . 

promosi. Promosi pedoman yang promosl, promosl 
harus dipenuhi dilakukan melalui dilakukan promosi dan 
oleh personel hasil PA. Setiap berdasarkan basil kualifikasi yang 
pada berbagai jenjang ada P A. Setiap level ditetapkan 
tingkat tanggung requirement yang ada requirement tetapi belum 
jawab dalam ditetapkan dan nya dan telah sepenuhnya 
KAP. telab dikomunikasikan dikomunikasika 

dikomunikasikan ke seluruh n ke personel 
ke seluruh personel. terutama untuk 
personel. kualifikasi 

masing-masing 
I pan~kat. 

Telah dilakukan Evaluasi kinerja P A dilakukan Ya, telab 
evaJuasi kinerja dilakukan melalui setahun sekaJi. dilakukan, 
personel, yan~ PA ,etiap 6 HasilPA namun hasH 
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seeara periodik bulan. Hasil PA didokumentasika evaluasi tidak 
di beritahukan dibahas face to n oleh HRD. dijelaskan 

kepada para face dan secara nnCI, 
personel ditandatangani ke hanya 
mengenai dua belah pihak. kekurangannya 
kemajuan Didokumentasika saja yang 

mereka dan noleh HRD. diinformasikan 
didokumentasika ke personel. 

n Untuk hasil 
kenaikan 
pangkat 
diinfonnasikan 
ke personel 
yang 
bersangkutan. 
Untuk partner 
tidak dievaJuasi. 

3. Telah ditetapkan Keputusan Kebijakan Promosi 
personel yang promosi dan promosi dan ditentukan olch 
diberi tanggung pemberhentian pemberhentian partner/rekan, 

jawab uotuk dilakukan oleh untuk kantor pengaJuannya 
keputusan tim cabang Surabaya olch manager 
promosi maupun di tetapkan oleh yang mendapat 
pemberhentian partner Surabaya laporan dari 

dengan usulan supervisor, 
dari manajer, sesuai 
uotuk beberapa tingkatannya ( 
level berjenjang). 
di konsultasikan Belum pemah 
dengan partner ada yang 
Jakarta diberhentikan, 

kecuali pada 
masa 

I percobaan. 
--l 4. Telah dilakukan Pemantauannya Untuk Pemantauan 

pemantauan dilakukan melalui pelaksanaan langsung . 

terhadap sistem. Apabila promosi dilakukan oleh 

pelaksanaan tidak dilakukan dilaksanakan rekan, 
pedoman makaada langsung oleh sementara tidak 

remainder partner ada 
melalui email. Surabaya, namun penyimpangan 
Apabila penilaian demikian yang 
tidak dilakukan setahun sekali signifikan, 
secara benar dilakukan j ustru promosi 
sesuai dengan inspeksi oleh tim dapat 
yang telah yangindependen dilakukan lebih 
ditetapkan, maka awal karena 
sistem akan ada personel 
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menolak. yang memiliki 
kemampuan 
menonjol dan 
supaya mereka 
ada tanggung 

I iawab. 

4.2.2.8. Standar Penerimaan dan Keberlanjutan Klien. 

Di KAPA dan OAA cabang Surabaya, peneliti tidak memperoleh 

Pedoman Pengendalian Mutu KAP. Executive Director KAPA dan 

pimpinan cabang OAA menjelaskan hahwa pedoman terse but ada di 

kantor Jakarta dan belum sepenuhnya disosialisasikan di kantor 

Surabaya. APL telah memiliki pedoman pengendalian mutu KAP unsur 

penerimaan dan keberlanjutan klien dan telah dikomunikasikan Damun 

barn terhatas pada tingkatan partner, manajer dan supervisor. Pedoman 

tersebut helum dikinikan dengan peraturan-peraturan yang terkait, yaitu 

peraturan Menkeu, peraturan BI, peraturan Bapepam &LK dan surat 

keputusan TAPI terutama mengenai peraturan rotasi AP dan KAP, 

peraturan mengenai penetapan fee penugasan audit dan peraturan 

mengenai pcrsyaratan untuk dapat menangani penugasan tertentu 

sebagaimana diatur dalam peraturan terse but. 

Hasil pene1itian tersebut di atas jika diringkas berdasarkan struktur 

proposisinya akan tampak sebagai berikut : 

N 
0 

1. 

TabeI4.17. 
Diagram Taksonomi : Pengukuran dan Membandingkan Standar dengan 

Kinerja Penerimaan dan Keberlanjutan Klien 

Proposisi KAPA OAA APL 

T elab ditetapkan Telabada Prosedur Pedoman mutu 
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pedoman tertulis pedomannya evaluasi penerimaan dan 
mengenal dan telah sesuai penerimaan dan keberlanjutan 
penerimaan dan dengan keberlanjutan klien beturn 
keberlanjutan peraturan yang klien telah diatur memasukkan 
klien termasuk terkait. dalam "Y" Audit peraturan-
pedoman Software yang Methodology dan peraturan terkait 
penetapan fee terkait dengan telah menetapkan yang berlaku, 
dengan penerimaan dan kriteria fisiko yaitu peraturan 
mempertimbangk keberlanjutan serta telah mengenai rotasi 
an peraturan klien telah memenuhi APdan KAP, 
Menteri disesuaikan peraturan yang penentuan fee dan 
Keuangan dan dengan berlaku. persyaratan 
Surat Keputusan peraturan yang Software khusus untuk 
Ketua IAPI. terkait, misal "Y'~Smart telah penanganan suatu 
Uotuk perikatan rotasi AP dan disesuaikan penugasan. Untuk 
yang berkaitan KAP.Untuk dengan peraturan penentuan fee 
dengan audit penetapan fee yang berlaku. apabila mengacu 
perusahaan go berdasarkan Untuk penentuan pada surat 
public, bank, standar yang fee 1elah keputusan IAPI 
keuangan negara telah ditetapkan mengacu pada maka perhitungan 
maka juga telah oleh intern surat keputusan fee audit menjadi 
mengacu pada namun tidak IAPI. terIalu besar 
persyaratan yang bertentangan sehingga 
diatur dalam dengan surat dilakukan 
peraturan keputusan IAPI. penyesuaian 
Bapeparn dan seperIunya. 
LK, peraturan BI 
dan peraturan 
BPKRI yang 
berkenaan 
dengan 
persyaratan AP 
dan KAP yang 
diperkenankan 
menangam 
perikatan 
tersebut 

2. Telah di tunjuk Ada personel Partner Partner 
personel yang khusus yang berwenang untuk berwenang untuk 
berweoang uotuk ditugaskan memutuskan memutuskan 
memutuskan untuk mereviu penerimaan/peno penerimaanlpeno 
penerimaanlpeno seluruh lakan klien atau lakan klien atau 
lakan klien atau dokurnen melanjutkanltida melanjutkanltida 

melanjutkanltida penerimaan dan k melanjutkan k melanjutkan 
k melanjutkan keberlanjutan suatu perikatan suatu perikatan 
suatu perikatan klien sebelum dengan klien. dengan klien. 
dengan klien. ditandatangani Apabila ada Apabila ada 

Keputusan oleh partner I permasalahan I permasalahan 
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tersebut yang bertugas dalam dalam 
didokumentasika untuk memutuskan memutuskan 
n dan disertai menyetujui/me tersebut maka maka 
alasan nolak dapat didiskusikan 
penerimaanlpeno penerimaan dan dikonsultasikan dengan 
lakan atau keberlanjutan dengan parlner managing 
melanjutkan klien yang ditunjuk partnerlrekan 
Itidak untuk menangani pimpinan. 
melanjutkan, di permasalahan 
tandatangani independensi dan 
oleh AP yang partner yang 
bertanggung menangani 
jawab terhadap quality audit. 
perikatan 
tersebut dan 
pimpinan KAP 
nya 

3. Telah dilakukan Untuk Untuk Tidak dilakukan 
pemantauan pemantauannya melakukan pemantauan 
terhadap telah ditunjuk pemantauan secara memadai, 
pelaksanaan personel pelaksanaan fonnulir yang 
pengendalian khusus yang prosedur telah disediakan 
mutu penerimaan ditugaskan penerimaan dan tidak selalu 
dan uotuk mereviu keberlanjutan digunakan, 
keberlanjutan seluruh klien, telah namun dicatat 
klien. dokumen dilakukan dalam catatan 

penerimaan dan dengan cara tersendiri, misal 
keberlanjutan membahas hasil agenda. Eva1uasi 
klien sebelum evaluasi caIon rutin juga jarang 
ditandatangani klien dengan didokumentasika 
oleh partner Head of Audit n 

yang memiliki and Assurance 
wewenang atau sesama 

untuk engagement 
menyetujuilme partner. Selain 

nolak dari pada itu 
penerimaan dan setahun sekali 
keberlanjutan dilakukan 

klien. inspeksi oleh tim 
vangindependen 

4.2.2.8. Standar Inspeksi. 

Oi KAPA dan OAA cabang Surabaya, peneliti tidak. memperoleh 

Pedoman tertulis Pengendalian Mutu KAP. Executive Director KAPA 
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dan plmpman cabang OAA menjelaskan bahwa pedoman tertulis 

terse but ada di kantor Jakarta dan belum sepenuhnya disosialisasikan di 

kantor Surabaya. APL telah memiliki pedoman pengendalian mutu 

KAP unsur inspeksi dan telah dikomunikasikan namun baru terbatas 

pada tingkatan partner, manajer dan supervisor. 

Hasil penelitian tersebut di atas jika diringkas berdasarkan struktur 

proposisinya akan tampak sebagai berikut : 

No 
I. 

2. 

TabeI4.18. 
Diagram Taksonomi : Pengukuran dan Membandingkan Standar dengan 

Kinerja Inspeksi 

Prooosisi KAPA OAA APL 
Telah ditetapkan Telah ada Telah memiliki APL belum 
pedoman untuk pedoman untuk prosedur pemah 
melakukan melakukan inspeksi inspeksi melakukan 
inspeksi dan inspeksi dan telah yang dilakukan inspeksi, 
menunjuk ditunjuk personei oleh tim tetapi tetap 
personel yang untuk independen yang dilakukan 
dapat melakukan melaksanakannya. dibentuk oleh pengawasan 
inspeksi dengan Penunjukkan intern dengan terhadap 
kualifikasi yang dilakukan oleh kualifikasi yang pelaksanaan 
telah ditentukan. kantor pusat telah ditetapkan. pengendalian 
Melakukan Jakarta. Training Untuk inspeksi mutu KAP. 
training seeara khusus tidak intemasional 
periodik kcpada dilakukan. mulai akan di manage 
personel yang tingkatan manajer oleh salah satu 
melakukan harns sudah bisa founding firm di 
inspeksi. melakukan tiap daerah 

inspeksi dengan inspeksi. Untuk 
program yang tim inspeksi 
telah ada dalam diberikan 
software training secara 

I periodik. 
T elah ada program Ada program dan Ada program Tidak ada 
dan reneana rencana inspeksi dan reneana program dan 
inspeksi dan telah dan telah inspeksi dan reneana 
mendokumentasi- didokumentasi- telah inspeksi 
kan hasil inspeksi kao hasil didokumentasi-

inspeksinya kan hasil 
insDeksinva 
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3. Rasil inspeksi Hasil inspeksi Hasil inspcksi Belum 
berupa temuan- berupa temuan bempa temuan pernah 
temuan telah dan rekomendasi dan rekomendasi rnelakukan 
dikomunikasikan telah telah inspeksi. 
kepada personel dikomunikasikan dikomunikasikan 
pelaksana atau dan telah ditindak dan telah 
departemen yang lanjuti ditindak lanjuti. 
diperiksa, disertai 
dengan 
rekomendasi 
perbaikan. 
Rekomendasi 
perbaikan tersebut 
telab 
ditindaklaniuti 

4. Untuk perikatan Surat Surat Surat 
audit yang kesanggupan AP kesanggupan AP kesanggupan 
berkaitan dengan dan KAP untuk di dan KAP uotuk AP dan KAP 
perusahaan go reviu telah di reviu telah untuk di 
public, bank dan disampaikan pada disampaikan reviu te1ah 
keuangan negara saat pengajuan pada saat disampaikan 
maka telab 

... 
pengajuan ijin. pada saat IJm. 

terdapat pengajuan 
kesanggupan AP ijin.APL 
dan KAP untuk di- tidak terdftar 
reviu oleh di BPk dan 
Bapeparn dan LK, tidak 
BPK Rl maupun menangam 
lembaga lainnya audit 
yang dapat di perusahaan 
tunjuk sesuai go public 

dengan peraturan serta tidak 
yang berlaku. mengaudit 

bank umwn 

5. Telah dilakukan T elah dilakukan Hasil NIA 
pemantauan secara sistem dan pemantauan 
terhadap dipantau oleh yang telab 
pelaksanaan kantor pusat dilakukan oleh 
pengendalian Jakarta. KAP A intern akan 
mutu inspeksi juga telah diperiksa pada 

dilakukan reviu saat inspeksi 
oleh intemasional dilakukan oleh 
yang dilakukan OAA 
secara periodik intemasional . 

Hasil 
pemantauan 
tersebut 
dilaporkan 
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I kepada 

International 
Board Director. 

4.2.3. Aktivitas pengambilan tindakan alas penyimpangan standar. 
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Hasil wawancara mengenai aktivitas pengendalian mutu KAP yang 

telah dilakukan di KAPA. OAA dan APL, seeara umum mereka mengatakan 

bahwa selama ini tidak ditemui adanya penyimpangan yang signifikan alas 

pelaksanaan sistem pengendalian mulu, sehingga KAPA, OAA dan APL belum 

pemah memberikan sanksi, namun demikian hal tersebut akan rnempengaruhi 

penilaian kinerja dari masing-masing personel dalam KAP. Hasil penilaian 

kinerja dari masing-masing personel tersebut akan mempengaruhi promosi dari 

personel KAP yang bersangkutan. 

4.3. Interpretasi Data Hasil Penelitian. 

Pada sub bab tersebut di alas telab secara rinei dibabas dan digambarkan 

secara sistimatis tentang aktivitas pengendalian mutu KAP di tiga KAP yang 

dijadikan subjek penelitian. Pada sub bab ini akan di cari "benang merah" sebagai 

suatu rangkuman umum temuan penelitian dengan penonjolan dari prespektif 

yang di anggap mengikat seluruh gejala. 

Fenomcna pertama yang dapat dianalisis adalah tidak ditemuinya 

pedomanlpanduan tertulis sistem pengendalian mutu KAP di KAPA dan OAA 

cabang Surabaya. Sedangkan untuk APL telab memiliki panduan sistem 

pengendalian mutu KAP namun belum dikinikan dan belurn memasukkan 

peraturan-peraturan yang terkait. Fenomena kedua adalah pengkomunikasian atau 
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sosiaJisasi dari pedoman tertulis tersehut tidak dilakukan kepada seluruh personel 

KAP. Fenomena ketiga adalah tidak dilakukannya penilaian atas indcpendensi in 

fact bagi calon personel KAP. Fenomcna keempat adalah dalam pedoman tertulis 

pengendalian mutu tidak ada yang secara khusus mengenai pedoman rnanajemen 

risiko. Fenomena kelima adalah dalam menetapkanfee, KAP mempertimbangkan 

jumlah waktu yang digunakan. jumlah personel dan kualifikasi personel yang 

dibutuhkan. 

4.3.1. Tidak ditemuinya pedoman tertulis sistem pengendalian mutu KAP di 

KAPA dan OAA c.bang Surab.y •. 

Pada saat dilakukan penelitian di KAPA dan OAA, tidak diperoleh adany. 

pendokumentasian atas pedomanlpanduan tertulis sistem pengendalian mutu 

KAP. Sebagaimana dijelaskan oleh executive director KAPA Surabaya dan 

pimpinan c.bang OAA Surabay. babwa pedoman tersebut berada di Jakarta. 

SPAP mengatur bahwa setiap KAP wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan 

menjelaskan unsur-unsur pengendalian mulu dan hal-hal yang terkait dengan 

impiementasi secara efektif sistem tersebut. Sistem pengendalian mutu KAP 

harns memberikan keyakinan memadai bahwa bagian dari suatu perikatan KAP 

yang dilaksanakan oleh kantor cabWlg, kWltor afiliasi atau kWltor korespondensi 

teiab dilaksanak.n sesuai SPAP. KAPA w.jib menyusun pedoman tersebut dalam 

bahasa Indonesia. 

4.3.2. Pengkomunikasian atau sosialisasi dari pedoman yWlg tidak dilakukan 

kepada seluruh personel KAP. 
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Oi masing-masing kantor cabang Surabaya tidak ada pedomanlpanduan 

tertulis sistem pengendalian mutu, maka belurn dilakukan sosialisasi atas 

pedoman tersebut. Sosialisasi atall pcngkomunikasian atas standar pengendalian 

mutu KAP terbatas pada unsur-unsur pengendalian mutu yang terutama terkait 

dengan pelaksanaan audit dan telah masuk dalam software audit masing-masing , 

misal unsur-unsur independensi, penugasan staf, konsultasi, supervisi, penerimaan 

dan keberlanjutan klien dan inspeksi. APL telah memiliki panduan sistem 

pengendalian mutu KAP namun pengkomunikasiannya terbatas pada partner, 

manajer dan supervisor, belurn ke seluruh personel KAP sehingga panduan 

tersebut belum sepenubnya dilaksanakan. 

4.3.3. Tidak dilakukannya penilaian alas independensi in/act bagi calon personel 

KAP. 

Pacia saat dilakukan rekruitmen untuk. mencari calon personel KAP, maka 

dicari pribadi personel auditor yang memiliki karakter tidak mudah 

dipengaruhi, tidak memihak dan secara intelektual jujur . Pada saat proses 

penerimaan staftersebut dapat di rnmuskan dalam suatu pertanyaan atau desain 

kasus tentang sikap mental indepcnden in Jact yang hams di pecahkan oleh 

setiap calon personcl auditor. KAPA, OAA dan APL tidak mcmbcrikan 

pertanyaan yang berhubungan dengan independensi in facl bagi calon 

personelnya. 

4.3.4. Dalam pedoman pengendalian mutu tidak ada yang secara khusus mengenai 

pcdoman manajemen risiko. 
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Sesuai keputusan Ketua Bapepam & LK no Kep 41IBLl2008 tanggal 14 

Februari 2008 tentang pendaftaran akuntan yang melakukan kegiatan di pasar 

modal mensyaratkan bahwa KAP memiliki dan mentaati pedoman pcngendalian 

mutu yang merupakan standar yang berlaku pada KAP yang bersangkutan yang 

antara lain memuat pedoman manajemen risiko. Berdasarkan hasil wawancara dan 

pengamatan yang telab dilakukan di KAPA, OAA dan APL tersebut dijelaskan 

bahwa mereka tidak memiliki pedoman manajemen risiko secara khusus, namun 

dalam manual auditnya telah mempertimbangkan adanya risiko terutama pada 

saat mempertimbangkan penerimaan dan keberlanjutan klien. 

4.3.5. Dalam menetapkanfee mempertimbangkan jumlab waktu yang digunakan, 

jumlab persone1 dan kualifikasi personel yang dibutnbkan. 

KAP A, OAA dan APL dalam menetapkan fee suatu perikatan audit akan 

mempertimbangkan jumlab waktu yang digunakan, jumlab personel dan 

kualifikasi persone1 yang dibutubkan. Selain dari pada itu mereka 

menetapkan tarif per jam ketja. KAPA dan OAA telab menetapkan tarif per 

jam kerjanya yang tcntunya dengan mempertimbangkan surat keputusan 

ketua IAPI tentang penentuan fee. Sedangkan APL dengan menggunakan 

tarif yang ditetapkan lAP!. Namun demikian baik KAPA, OAA dan APL 

setelab melakukan kalkulasi auditfee berdasarkan tarifyang telab ditentukan 

tersebut, kemudian melakukan koreksi penurunan fee untuk dapat bersaing 

dengan fee audit yang berlaku di pasar, karena penentuan fee dengan tarif 

tersebut menghasilkan jumlah fee yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat 

memenuhi keinginanlkemampuan calon klien. 
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5.1. Simpulan. 

BABS 

PENUTUP 

Hasil penelitian ini sedikitnya menunjukkan lima fenomena tcrkait 

dengan aktivitas pengendalian mutu KAP. Lima fenomena tersebut adalah : 1) 

tidak ditemuinya pedoman/panduan tertulis sistem pengendalian mutu KAP di 

KAPA dan OAA cabang Surabaya. Sedangkan untuk APL lelah memiliki 

panduan sistem pengendalian mutu KAP namun belurn dikinikan dan belum 

memasukkan peraturan-peraluran yang lerkail, 2) pengkomunikasian atau 

sosialisasi dari pedoman lidak dilakukan kepada selurub personel KAP, 3) lidak 

dilakukannya penilaian atas independensi in fact bagi calon personel KAP, 4) 

Dalam pedoman pengendalian mutu tidak ada yang secara khusus mengcnai 

pedoman manajemen risiko, 5) penetapanfee dengan mempertimbangkan jumlah 

waklu yang digunakan, jumlah personel dan kualifikasi personel yang dibuluhkan. 

5.2. Saran 

Sebagaimana dialur dalaro SPAP bahwa scliap KAP wajib memiliki 

sistem pcngendalian mutu, maka seharusnya untuk KAPA dan OAA cabang 

Surabaya juga memiliki pedornan tcrtulis sistem pengendalian mutu dan 

menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang tcrkait dengan 

implementasi secara efektif sistem tersebut dan disusun dalam bahasa Indonesia. 

Dalam menetapkan standar pengendalian mutu KAP yang tertuang dalam 

278 
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penetapan kebijakan dan prosedur hendaknya memasukkan peraturan-peraturan 

yang terkait dengan penerapan sistem pengendalian mutu KAP dan secara 

periodik dilakukan pengkiniannya. Peraturan tersebut antara lain berkaitan dengan 

independensi AP orang dalam KAP dan KAP nya, rotasi AP dan KAP, syarat 

penetapan fee audit, persyaratan supervisi, sertiftkasi yang diwajibkan oleh 

Bapepam dan LK, BI, BPK dan kewajiban untuk memenuhi PPL baik yang diatur 

dalam Keputusan Menteri Keuangan, peraturan BI maupun peraturan Bapepam. 

KAP A, OAA dan APL adalab KAP yang terdaftar dalam Bapepam dan LK, oleh 

karenanya unsur-unsur pengendalian mutu yang disusun selain mengacu pada 

sembilan unsur pengendalian mutu yang diatur dalam SPAP juga hams mengacu 

pada tujuh unsur-unsur pengendalian mutu yang diatur dalarn peraturan Bapepam 

dan LK. DaIarn SPAP juga mengatur babwa KAP wajib mengkomunikasikan 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kepada personelnya dengan suatu earn 

yang akan memberikan keyakinan memadai babwa kebijakan dan prosedur 

tersebut dapat dipabami, oleh karenanya KAPA, OAA dan APL harus 

mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya kepada 

seluruh personel KAP. Hendaknya Ketua IAPI meninjau kembali sural 

keputusannya yang mengatur mengenai kebijakan penentuan fee audit agar dapat 

diterapkan seutuhnya tanpa dilakukan penyesuaian uotuk penurunanya agar dapat 

diterima dalam pasar jasa audit yang diberikan oleh KAP. 

Selain dari pada hal tersehut di atas perlu dipertimbangkan juga oleh 

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik untuk meninjau kembali standar 

pengendalian mutu (SPM) KAP terutama mengenai unsur-unsur pengendalian 

mutunya. Sebagaimana di atur dalam SPM 100 dan 200 babwa unsur-unsur 
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pengendalian mutu mencakup unsur indepcndensi. penugasan personel, konsultasi, 

supervisi, pemekerjaan (hiring). pengembangan profesional. promosl 

(advancement), penerimaan dan keberlanjutan klien, inspeksi. Dari unsur-unsur 

terse but, maka uosur penugasan personel, pemekerjaan (hiring), pengembangan 

personcl, promosi (advancement) dapat digabung menjadi satu yOOtu sebagai unsur 

manajemen personalia. Peringkasan ini juga telab dilakukan oleh SQCS No2 : 

System of Quality Control For a CPA Firm s Accounting and Auditing 

Practice. Sedangkan untuk unsur supervisi hendaknya lebih dipcrinci lagi karena 

dalam supervisi tersebut termasuk unsur-unsur perencanaan perikatan, prosedur 

untuk mempertahankan stamm mutu KAP untuk pekerjaan yang dilaksanakan, dan 

prosedur untuk mereviu kertas kerja dan laporan perikatan. Supervisi merupakan 

bagian dari prosedur untuk mempertahankan standar mutu KAP untuk pekerjaan 

yang dilaksanakan. Sebagaimana telab dijelaskan di alas hahwa dalarn pelaksanaan 

SPM KAP ini terkait dengan peraturan lainnya yang mengatur praktek AP dan 

KAP, oleh karena itu dalarn SPM 200 tentang perurnusan kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu hendaknya memasukkan peraturan lainnya yang terkait dengan 

pelaksanaan sistem pengendalian mutu KAP sehingga pelanggaran terhadap 

peraturan dapat dicegab, Misal : bagi KAP yang terdaftar di Bapeparn dan LK 

maka unsur-unsur sistem pengendalian mutunya harus disesuaikan dcngan 

peraturan dari lembaga tersebut tennasuk ketentuan mengenai iodependensinya, 

untuk supervisi. maka kebijakan dan prosedumya juga harns disesuaikan dengan 

peraturan Menten Keuangan, Bapepam dan LK • BI, untuk penerimaan dan 

keberlanjutan klien, maka kebijakan dan prosed.ur pengendalian mutunya juga 
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harns disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan, Bapepam dan LK , BI 

serta peraturan BPK RI. 

5.3. Keterbatasan Penelitian. 

Data hasil penelitian hanya diperoleh melaIui wawancara, observasi yang 

terbatas dan dokumentasi yang dilakukan pada satu periode tertentu, sehingga 

simpulan tentang aktivitas pengendalian mutu KAP yang diambil di dasarkan pada 

hasil wawancara, observasi yang terbatas dan dokumentasi pada periode tertentu 

tersebut. Metode ini mungkin akan menyebabkan gambaran yang sesungguhnya 

tenlang aktivitas pengendalian mutu tidak dapat tergambar seluruhnya. Namun 

demikian, dengan dasar pemikiran babwa masing-masing nara sumber yang adalab 

para partner, akan memberikan kondisi terbaik yang ada di kantornya, maka 

simpulan yang diambil dari penelitian ini di dasarkan pacta situasi yang terbaik 

yang acta di masing-masing KAP. Pene1itian dilakukan terhadap tiga KAP 

dalam kondisi saat ini dan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ioi, 

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digenerisasi dan hanya relevan uotuk 

saat ini dan khusus terjadi pada tiga KAP tersebut. Penelitian yang hanya 

dilakukan terhadap tiga KAP, tidak dapat dijadikan sebagai kesimpulan umum 

untuk seluruh KAP di Surabaya bahkan di Indonesia. Namun demikian adanya 

beberapa pola yang sama diaotara ketiga KAP, dapat di tarik suatu analogi babwa 

kejadian yang samajuga akan muncul di KAP yang lain. 

Akhimya, penelitian ini dilakukan pacta bulan April sampai dengan Juli 

2009, sebingga batasan waktu teJjadi di sini. Simpulan yang diarnbil adalab pacta 

kondisi Juli tahun 2009, yang mungkin kondisinya akan berbeda di masa datang. 
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Lampiran 1.1. 

Sanksi Administratifbagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tabun 2008 

Keputusan Sanksi 

No Menteri Kepodo Jenis Sanksi Jenis Pelanggaran 
Keuangan AP KAP 

I Keputusan x Pembekuan Telah melakuakan 
Menteri Keuangan ijin selama 9 pelanggaran terhadap 
Nomor (sembi Ian) Standar Profesional 
866/KM. I 12008 bulan Akuntan Publik (SPAP) 
tanggal 15 terhitung sejak dalam pelaksanaan audit 
Desembe, 2008 tanggal 15 atas Laporan Keuangan 

Desember PT. Serasi Tunggal 
2008 Mandiri tahun buku 2006 

2 Keputusan x Pembekuan Telah melakuakan 
Menteri Keuangan ijin selama 3 pelanggaran terhadap 
Nomor (tiga) bulan Standar Profesional 
896/KM.1/2008 terhitung sejak Akuntan Publik (SPAP) 
tanggal22 tanggal22 dalam pelaksanaan audit 
Desembe, 2008 Desember atas Laporan Keuangan 

2008 PT. Pura Binaka Mandiri 
tahun buku 2007 

3 Keputusan x Pembekuan KAP terse but telah 
Menteri Keuangan ijin usaha dikenakan sanksi 
Nomor selama 3 (tiga) peringatan sebanyak 3 
877/KM.1I2008 bulan (tiga) kali berturnt - turnt 
tanggal 17 terhitung sejak dalam jangka waktu 48 
Desember 2008 tanggal 17 (empal puluh delapan) 

Desember bulan terakhir masih 
2008 melakukan pelanggaran 

ringan berikutnya yaitu 
tidak menyampaikan 
laporan keuangan KAP 
tahun takwin 2004 dan 
2007 

4 Keputusan x Pembekuan Melakukan pelanggaran 
Menteri Keuangan ijin selama 7 terhadap Standar 
Nomor (tujuh) bulan Profesional Akuntan 
850/KM.1/2008 terhitung sejak Publik (SPAP) dalam 
tanggal 10 tanggal 10 pelaksanaan audit atas 
Desember 2008 Desember Laporan Keuangan 

2008 konsolidasi PT. Mega Esa 
Fanna tahun buku 2006 
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Lampiran 1.2. 

5 Keputusan x Pembekuan Telah melakuakan 
Menteri Keuangan ijin selama 12 pelanggaran terhadap 
Nomor (dua belas) Standar Profesional 
8511KM.1I2008 bulan Akuntan Publik (SPAP) 
tanggal 10 terhitung sejak dalam pelaksanaan audit 
Desember 2008 tanggal 10 atas Laporan Keuangan 

Desember Yayasan Kesejahteraan 
2008 Pegawai Pertamina UP 

111 Plaju periode 31 
Oktober 2006 sampai 
dengan 31 luli 2007 

6 Keputusan x Pembekuan Telah meJakuakan 
Menteri Keuangan ij in selama 3 pelanggaran terhadap 
Nomor (tiga) bulan Standar Profesional 
852/KM.l/2008 terhitung sejak Akuntan Publik (SPAP) 
tanggal 10 tanggal 10 daJam pelaksanaan audit 
Desemher 2008 Desember atas Laporan Keuangan 

2008 Yayasan Kesejahteraan 
Karyawan PT. Pusri tahun 
buku 2007 

7 Keputusan x Pembekuan Karena AP telah 
Menteri Keuangan ijin usaba dibekukan berdasarkan 
Nomor selama 6 Keputusan Menteri 
847/KM.1I2008 (enam) bulan Keuangan No. 
tanggal 10 terhitung sejak 769/KM.1I2008 tanggal 
Desember 2008 tanggal24 24 November 2008, 

November sehingga berdasar-kan 
2008 Pasal 71 ayat (I) 

Peraturan Menteri 
Keuangan No. 
171PMK.O!l2008,lzin 
Usaha KAP perseorangan 
dibekukan apabila izin AP 
yang bersangkutan 
dibekukan 

8 Keputusan x Pembekuan Karena AP telah 
Menteri Keuangan ijin usaha dibekukan berdasarkan 
Nomor selama 24 (dua Keputusan Menteri 
848/KM.1/2008 puluh empat) Keuangan No. 
tanggal 10 bulan sejak 768/KM.1/2008 tanggal 
Desember 2008 tanggal24 24 November 2008, 

November sehingga berdasarkan 
2008 Pasal 71 ayat (I) 
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Lampiran 1.3. 

Peraturan Menteri 
Keuangan No. 
171PMK.01l2008 izin 
U saha KAP perseorangan 
dibekukan apabila izin AP 
yang bersangkutan 
dihekukan 

9 Keputusan x Pemhekuan Telah melakuakan 
Menteri Keuangan ijin selama 3 pelanggaran terhadap 
Nomor (tiga) bulan Standar Profesional 
7651KM.112008 terhitung sejak Akuntan Publik (SPAP) 
tanggal21 tanggal21 daJam pelaksanaan audit 
November 2008 November atas Laporan Keuangan 

2008 konsolidasi PT. Djakarta 
Lloyd (Persero) tahuo 
buku 2006 

10 Keputusan x Pembekuan Telah melakuakan 
Menteri Keuangan ijin selama 24 pelanggaran terhadap 
Nomor (dua puluh Standar Profesional 
768iKM.li2008 empat) bulan Akuntan Publik (SPAP) 
tanggal24 terhitung sejak dalam pelaksanaan audit 
November 2008 taoggal24 atas Laporan Keuangan 

November konsolidasi PT. Destiny 
2008 Marine Safety tabuo buku 

2007 dan menghalangi 
kelancaran pemeriksaan 
dengan tidak 
memperlihatkao dokumen 
yang diminta seperti 
Laporan Auditor 
lndependen, Kertas Kerja 
dan dokumen pendukung 
lainnya 

11 I Keputusan x Pembekuan Telah melakuakan 

! Menteri Keuangan ijin selama 6 pelanggaran terhadap 
Nomor (enam) bulan Standae Profesional 
7691KM.112008 teehitung sejak Akuntan Publik (SPAP) 
tanggal24 tanggal24 dalam pelaksanaan audit 
November 2008 Oesember atas Lapoean Keuangan 

2008 konsolidasi PT. Pusako 
Tarinko, Tbl tabun buku 
2007 

12 Keputusan x Pembekuan Telah melakuakan 
Menteri Keuangan iiin Akuntan I oelan •• aran terhadao 
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Lampiran 1.4 

Nomor Publik (AP) Standar Profesional 
758/KM.1/2008 selama 24 (dua Akunlan Publik (SPAP) 
tanggal 20 puluh empal) dalam pelaksanaan audit 
November 2008 bulan atas Laporan Keuangan 

terhitung sejak konsolidasi PT. Imeco 
langgal20 Inter Sarana dan anak 
November perusahaan tahun buku 
2008 2006 

13 Keputusan x Pembekuan Karena KAP berbentuk 
Menten Keuangan izin usaha perseorangan dimana 
Nomor Kantor menurut ketentuan Pasal 
784/KM.1/2008 Akuntan 71 huruf a Peraturan 
tanggal27 Publik (KAP) Menten Keuangan Nomor 
November 2008 selama 24 (dua 171PMK.01/2008,lzin 

puluh empal) Usaha KAP yang 
bulan berbentuk usaha 
terhitung sejak perseorangan dibekukan 
tanggal20 apabila izin Akuntan 
November Publik yang bersangkutan 
2008 dibekukan 

14 5191KM.112008 x Pembekuan Karena KA P berbentuk 
04 Agustus 2008 izin usaha perseorangan dimana 

Kantor menurut ketentuan Pasal 
Akuntan 71 huruf a Peraturan 
Publik (KAP) Menteri Keuangan Nomor 

171PMK.01l2008,lzin 
Usaha KAP yang 
berbentuk usaha 
perseorangan dibekukan 
apabila izin Akuntan 
Publik yang bersangkutan 
dibekukan 

15 245/KM.1/2008 x Pembekuan Karena KAP berbentuk 
07 Apri 1 2008 izin usaha perseorangan dim ana 

Kantor menurut ketentuan Pasal 
Akuntan 71 huruf a Peraturan 
Publik (KAP) Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.01/2008,lzin 
Usaha KAP yang 
berbentuk usaha 
perseorangan dibekukan 
apabila izin Akuntan 
Publik yang bersangkutan 
dibekukan 

16 572/KM.1/2ooB x Pembekuan 3x langgar tdk sampaikan 
28 Agustus 2008 izin usaha LKU&LK 03-07 
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Lampiran 1.5. 

Kantor 
Akuntan 
Publik (KAPl -

17 KEP- x Pembekuan sanksipernbekuan 
937/KM. 1 12008 izin usaha dikenakan juga terhadap 
31 Desember 2008 Kantor Cabang KAP; KAP 

Akuntan dikenakan sanksi 

Publik (KAPl peringatan 3x dim 48 bin 
terakhir & belum 
sampaikan LKU KAP 2005 
dan 2007 

18 8711KM.1/2008 x Pembekuan peringatan 3x km tdk 
16 Desember 2008 izin usaha sampaikan LKU KAP 2004 

Kantor s.d. 2007 

Akuntan 
Publik (KAPl 

19 111KM.112008 x Pembekuan 3x peringatan & tdk 
08 Januari 2008 izin usaha sampaikan LKU&LK 

Kantor 2005&2006 

Akuntan 
Publik (KAPl 

20 938/KM.112008 x Pembekuan KAP telah dikenakan 
31 Desember 2008 izin usaha sanks; peringatan 3x dim 

Kantor 48 bl terakhir & belum 

Akuntan sampaikan LKU KAP 2005 

Publik (KAPl &2007 

21 692/KM.112008 x Pembekuan 3x sanksi peringatan dim 
16 Oktober 2008 izin usaha 48 bulan & tdk sampaikan 

Kantor LKU 2007 

Akuntan 
Publik (KAPl 

22 3971KM.1I2008 x Pembekuan Karena KAP berbentuk 
11 Juni 2008 izin usaha perseorangan dimana 

Kantor menurut ketentuan Pasal 
Akuntan 71 huruf a Peraturan 
Publik (KAPl Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.OIl2008,lzin 
Usaha KAP yang 
berbentuk usaha 
perseorangan dibekukan 
apabila izin Akuntan 
Publik yang bersangkutan 
dibekukan 

23 121KM.112oo8 x Pembekuan 3x peringatan & U<U&LK 
08 Januari 2008 izin usaha 2008 
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Lampiran 1.6. 

Kantor 
Akuntan 
Publik (KAP) 

24 4811KM.1/2oo8 x Pembekuan I.ngg.r SA-5PAP aud. 
21 Juli 2008 ijin Akuntan lapkeu 2004 s.d. 2006 PT. 

Publik (AP) Batan Teknologi (Persero) 

25 132/KM.1/2008 x Pembekuan langgar SA-5PAP aud. 
26 Februari 2008 ijin Akuntan lapkeu 2002 PT. Bank 

Publik (AP) Global Int'l, Tbk 

26 46/KM.1I2oo8 x Pembekuan pelanggaran rotasi PT. 
24 Januari 2008 ijin Akuntan Electronic Indonesia & PT. 

Publik (AP) Suryana, dan pelanggaran 
SPAP aud. lapkeu 2004 
Yayasan Pesona Pribadi 
Sejahtera 

27 6441KM.1/2008 x Pembekuan KAP dibekukan 
15 September ijin Akuntan 
2008 Publik (AP) 

28 5261KM.1/2008 x Pembekuan Surat Ketua Bapepam-LK 
11 Agustus 2008 ijin Akuntan No: S-04IBUAP/S.412008 

Publik (AP) km langgar pembatasan 
penugasan audit umlHll 
lapkeu 2003, 2004, 2005, 
2006 PT. Fortune 
Indonesia, Tbk. 

29 1341KM.112008 x Pembekuan S-091BUAPIS.412007 
26 Februari 2008 ij in Akuntan 6112107 Bapepam ttg 

Publik (AP) langgar rotasi AP PT. 
Pusako Tarinka Tbk 4th 
berturut 

305!KM 1/2008-
- --- ---

30 x Pembekuan bapepam: S-
29 April 2008 ijin Akuntan 021BUAP.S4/2008 

Publik (AP) 19/03108 bhw lang gar 
SPAP aud. lapkeu th.buku 
31103/07 PT. Electronic 
Solution Indonesia 
(perush.yg akan diakuisisi 
PT.Agis,Tbk) 

31 175IKM.1/2008 x Pembekuan ianggar SA-SPAP aud. 
06 Maret 2008 ijin Akuntan lapkeu 2005 PT.Sampaga 

Publik (AP) Raya & Lapkeu 2004 
PT.Hasil Bumi Persada 
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32 704/KM.1I2008 x Pembekuan KAP perorangan 
22 Oklober 2008 ijin Akuntan dibekukan 

Publik (AP) 
33 83IKM.112008 x Pembekuan langgar rotasi dan SA-

04 Februari 2008 ijin Akuntan SPAP 

Publik (AP) 
34 9211KM.1I2008 x Pembekuan tdk sampaikan LKU KAP 

30 Oesember 2008 ijin Akuntan 2004 s.d. 2007 & 3x sanksi 

Publik (AP) peringatan krn tdk 
sampaikan LKU KAP 2004 
s.d. 2007 

35 485IKM.1/2008 x Pembekuan langgar SA-SPAP audit 
21 Juli 2008 ijin Akuntan lapkeu 2002 & 2003 PT. 

Publik (AP) Batan Teknologi (Persero) 

36 4841KM.112008 x Pembekuan langgar SA-SPAP audij 
21 Juli 2008 ijin Akuntan lapkeu 2007 PT. Batan 

Publik (AP) Teknologi (Persero) 

37 9221KM.1/2008 x Pembekuan AP langgar SA-SPAP dim 
30 Desember 2008 ijin Akuntan audit umum lapkeu 2006 

Publik (AP) Yayasan Aini dan Anak 
Perusahaan, AP langgar 
aturan rotasi ~ama 5 
(lima) tahun buku berturut-
turut dari 2001 s.d. 2005 
atas Vayasan Korpri, AP 
tdk mencantumkan NIU 
KAP dim LAL 

38 4091KM. 1 12008 x Pembekuan langgar SA-SPAP audij 
20 Juni 2008 ijin Akuntan lapkeu 2005 PT. Pupuk 

Publik (AP) Sriwidjaya (Persero) 

49 70IKM.112008 x Pembekuan Surat Bapepam S-
30 Januari 2008 ijin Akuntan O8IBUAP/S.4/2007 

Publik (AP) 6des07 langgar rotasi 
PT.Plaza Adika Lestari, 
Tbk 4th berturut-turut 

40 9391KM. 1 12008 x Pembekuan AP langgar SA-SPAP dim 
31 Desember 2008 ijin Akuntan audit umum lapkeu 2006 

Publik (AP) PI. Asalta Mandiri Agung, 
AP langgar aturan rotasi 
selama 4 (empat) tahun 
berturut-turut) alas Japkeu 
16 perusahaan 
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'. 

41 2331KM.112oo8 x Pembekuan langgar sa-spap audit 
03 April 2008 ijin Akuntan lapkeu PT.Oapenbun 

Publik (AP) Nusantara th buku 02 & 
03, serta lapkeu Dana 
Pensiun Perkebunan 
(Dapenbun) th buku 03 

42 546/KM.1I2oo8 x Pembekuan langgar SA-5PAP audrt 
15 Agustus 2008 ijin Akuntan umum lapkeu 2006 PT. 

Publik (AP) Suryabumi Agrolanggeng 

Sumber: Sekretariat lenderal Departemen Keuangan- PPAJP, 3 Maret 2009. 
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Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) Surabaya 

- - --- -- - --- ---- ----
No Nama dan Alamat KAP Jumlab Pimpinan Jumlab 

Partner Auditor 

1 KAP_ SUPOYO, EDDY & REKAN 2 Eddy Su~ahjo 26 
Andhika Plaza Blok C.3-4 JI. Simpang 
Dukuh No.38-40 Surabaya 60275 
(031)5314505,5473585,5341286 

2 KAP. ADI JIMMY ARTHA W AN (CAB) 3 Arthawan Santika 12 
JI. Ngagel Tama 18 Surabaya 60283 
Telp. (031) 5053209, 5024867, 5022993 

3 KAP. AGUS & MURA TNO (CAB) 2 Agus Suharto 4 
Komplek Deltasari Indah Blok BII-50, 
Warn, Sidoarjo, Surabaya 
Telp. (031)8533923 

4 KAP. AGUS IWAN SUTANTO I Agus Iwan Sutanto 3 
KUSUMA Kusuma 
Gedung Medan Pemuda 4 th Floor JI. 
Pemuda No. 27-31 
Surabaya 60271-lndonesia. Telp. (031) 
5477225 

5 KAP. ARY ANTO AMIR JUSUF & 35 Arianto 41 
MAWAR(CAB) 
JI. Mayjend. Sungkono, Komplek Danno 
Park I Blok III B 17, 
Surabaya 60256. Telp. (031) 5668437 
(lluoting) 

--~ 

6 KA1'. BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI 4 Wawan Sumawan 7 

& REKAN (CAB) 
Medokan Ayu 1 Blok D·16, Surabaya 
60295. Telp. (031) 8706347, 5936666 

7 KAP. DlDY, TJIPTOIIADI & REKAN 3 Didy Soesetyo 6 

Regency Kuda Dua Blok B No.20 , 
komplek Mangga Dua, JI. Jagir 
Wonokromo No.l00, Surabaya 60244 
Telp. (031) 8411289 

8 KAP. DRA. DIAN HAJA TI D. I Dian Hajati Djajakirana t3 

Komplek Ruko Rungkut Megah Raya Siok 
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Q-6 Jl. Raya Kali Rungkut 1-3 
Surabaya. Telp. (031) 8781491 

9 KAP. DRS. BAMBANG SISWANTO I Bambang Siswanto 4 
JI. Rungkut Asri Tengah 1111 7-9 Surabaya 
60293 . Telp. (031) 8701 593, 8702210 

10 KAP. DRS. BAMBANG, SUTJlPTD 2 Sutjipto Ngumar 9 
NGUMAR & REKAN (CAB) 
JI. Pandugo Timur XIII Blok K 
No.2 Surabaya . 
Telp. (031) 8714171,8795221 

11 KAP. DRS. BASRI HARDJOSUMARTO, 3 Basri Hardjo Sumarto 21 
M.Si, Ak & REKAN 
JI. Gubeng Kertajaya III F/IOSurabaya 
60281. Telp. (031) 5046348, 70741992 

12 KAP. DRS. BUNTARAN & BUNTARAN 2 R.B. Buntaran 5 
Surabaya Business Centre LUll 
Km.305 Telp. (Wisma Bisnis Surabaya) JI. 
Jend. Basuki Rahmat 16-18 Surabaya 
60261 . Telp. (031) 5321837 

13 KAP. DRS. CHANDRA OWlY ANTD I Chandra Dwiyanto 3 
JI. Musi 41 Surabaya 60275 
Telp. (031) 5676758, 5684126 

14 KAP. DRS. GUNARDI NOER WDND I Gunardi Noerwono 3 
KompJek Petokoan Semut Indah Blok B-
21122 Lantai 2 II. Semut!(ali 
Surabaya (60161). Telp. (031) 3529338, 
3523741 

15 KAP. DRS. H. MUHAMMAD FADIAR ( I H. Muhamad Fadjar 7 
08123192727 ) 
JI. Bendul Merisi IX No.56 Surabaya 
60239. Telp. (031) 8476677 

16 KAP. DRS. HANANT A BUDIANTD & 4 Teguh Prajitno 4 
REKAN (CAB). 
Raya Danno Square B-21. JI Raya Danno 
54-56 Surabaya 6il26 .Telp. (031) 
5636070, 5636071. 
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'-. 
No Nama dan Alamat KAP Jumlab Pimpinan Jumlab 

Partner Auditor 

17 KAP. DRS. HANNY, WOLFREY & 2 Hanny Wurangian 50 
REKAN 
JI. Raya Gubeng 56 Surabaya 60281 
Telp. (031) 5035046,5032289,5016879 

18 KAP. DRS. HERMA W AN SUBEK TI I Hermawan Subekti 4 
JI. Panjang Jiwo No.58 Surabaya 60229 
Telp. (031) 8433166 

19 KAP. DRS. 1. B. WAWORUNTU I James Bertrand 7 
Koko Perdana Building Lantai 2 R. 110, JI. Waworuntu 
Basuki Rahmat No.105-107, 
Surabaya 60271. Telp. (031) 5346847, 
5341454,5341455 Ext.22 

20 KAP. DRS. J. TANZIL & REKAN 3 Rita Susilowati 51 
(PUSAn 
JL Mayjen Sungkono Darmo Park II Blok 
III No. I 9-20 Surabaya 60225 
Telp. (031) 5671713 Fax. (Hunting) 

21 KAP. DRS. JOHAN, MALONDA, 12 Johannes Malonda II 
ASTIKA & REKAN (CAB) 
JI. Manyar KertoaJjo V No.20, Surabaya 
Telp. (061) 5947939 (Hunting) 

22 KAP. DRS. ROBBY BUMULO I Robby H. Bumulo 8 
JI. Raya Kalirungkut 5, Pertokoan Rungkut 
Megah Raya Blok L 39, 
Surabaya (60293). Telp. (031) 8795255 

23 KAP. DRS. VENnE JANSEN I Ventje Jansen 4 
Ruko 21 Klampis Kav B3-5 JI. Arief 
Rachman Hakim No.5l Surabaya 
Telp. (031) 5947351 

24 KAP. DRS. VETO, BENNY & REKAN 2 A. Benny Kuncoro 8 
JI. Manyar Jaya V 148 Surabaya 60 118 
Telp. (031) 5928126, 5947148 

25 KAP. DRS. WIDARTOYO I Widartoyo 7 
JI. Rungkut Mapan UtaraCA 16 Surabaya 
60293 
Telp. (031) 70594688, 70978959 
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26 KAP. HAOORI & REKAN (CAB) II Parwoto Wignjohartojo 20 

JI. Raya Dhannahusada Indah 
No.I05 Surabaya 60115. 
Telp. (03 I) 5939787 

27 KAP. HARYONO, ADI & AGUS 3 Haryono 23 

Komplek Ruko Rungkut Megah Raya Blok 
M-27, JI. Raya Kali Rungkut 
1-3, Surabaya. Telp. (03 I) 8715497, 
8715507,8715901 

28 KAP. HASNIL, HM. Y ASIN & REKAN 4 HM. Yasin 18 

(CAB) 
Ruko Landmark, JI. Kayun No. 38-40, B-8, 
Surabaya 60271 
Telp. (031) 5322339, 5490676 

29 KAP. JUNAEDI, CHAIRUL, LABIB, 4 Eddy Subyakto II 

SUBY AKTO & REKAN (CAB) 
Gedung WIKA Lantai 3, 11. A. Yani 
No.176 - 178, Surabaya 
Telp. (061) 8270989 

30 KAP. KANTO, TONY, FRANS & 3 Frans P. Iskandar II 
DARMA WAN (CAB) 
JI. Danno Permai I No.39, Surabaya 
60226. Telp. (031)7313939, 7318139 

31 KAP. MUDJIANTO, SOENARYO, 3 Mudjianto 6 
GINTING 
JI. Dukuh Kupang Barat XV/19 Surabaya 
60225 
Telp. (03 I) 5679112, 5664923, 5622964 

32 KAP. OSMAN BING SATRIO & REKAN 28 Didik Wahyudiyanto 26 
(CAB) 
JI. Kombes Pol. M Duryat No.16 Surabaya 
60262. Telp. (031) 5460888 

33 KAP. PAUL HADIWINATA, IIIDAJAT, 6 Arsono Laksmana 24 
ARSONO & REKAN (CAB) 
JI. Ngagel Jaya No. 90 Surabaya 60283 
Telp.(031)5012161 Hunting 

34 KAP. PURWANTONO, SARWOKO & 39 Hari Purwantono 37 
SANDJAJA (CAB) 
JI. Jend. Basuki Rakhmat No. 
122 Surabaya 60271 
Telp. (03 I) 5325577 
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35 KAP. RICHARD RISAMBESSY & 2 Richard lzaac 8 
REKAN (PUSA T) Risambcssy 
J1. Tenggilis Timur Dalam 
No.12 Surabaya 
Telp. (031) 8499150, 8499151 

36 KAP. S. MANNAN, SOFWAN, ADNAN 7 Muhammad Tojibus 42 
& REKAN (CAB) Sabirin 
Wi sma Dharmala 10 th Floor Suite 10. 01 
C J1. Panglima Sudirman No. 101-
103 Surabaya 60271 

37 KAP. SANTOSO & REKAN (PUSAT) 2 Santoso 6 
JI. Simpang Danno Permai Selatan 
XVV32 Surabaya 
Telp. (031 )7327874, 7313218 

38 KAP. SASONGKO & SIDHARTA (CAB) 2 Imam Sidharta 15 
JI. Undaan Wetan No. 66 Surabaya 60273 Kartarahardja 
Telp. (031) 5343198, 5471886 

39 KAP. SOEBANDI & REKAN 2 Soebandi 7 
JI. Pucang Anom No.1 08 Surabaya 60282 
Telp. (031) 5029243 

40 KAP. SUGENG & HAMZENS I Sugeng Wirjaseputra 9 
JI. Ngagel Kebonsari No.19 Surabaya 
60245 
Telp. (031) 5044684, 5043434,70418434, 
8297513 

41 KAP. SUGENG, SJAHRIAR & REKAN 3 Sugeng Praptoyo 23 
J1. Progo No.1 0 Surabaya 60241 
Telp. (031) 5682215, 5623334 

42 KAP. USMAN & REKAN (CAB) 4 Sukardi Hasan 2 
II. lakana No. 27 Surabaya 60165 
Telp. (031) 3535986, 3550748 

43 KAP. DRS. MOEDIIONO I Moedjiono 3 
J1. Teluk 8ayur no. 24 Surabaya 60165 
Telp. (031)3291%2 
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44 KAP. DRS. HAD! A. HAMID I Hadi A Hamid 4 
JI. Tcnggilis Kauman IV / 29 K Surabaya 
Telp. (031) 8415358 

45 KAP. GUNA WAN & REKAN I Gunawan 4 
JI. Barata Jaya III no. 38 Surabaya 60284 
Telp. (031) 5014162 

46 KAP. LASMONO DIPOKUSUMO & I Supranoto Dipokusumo 5 
REKAN 
Segi Delapan Plaza 11. Raya Darmo Pennai 
lIUA.803 Surabaya 70010 
Telp. (031) 7344401 

47 KAP. DRS. D. SITOLANG I Danny Sitolang 0 
JI. Tenggelis Mejoyo Blok. AN 13 
Surabaya 60292 
Telp. (031) 8438940 

48 KAP. DRS. GONDOWARDOYO I Tjahyadi 3 
JI. Raya NgageJ Jaya no. 34 Surabaya Gondowardojo 
60238 
Telp. (031) 5035050 

49 KAP. LISAWATI I Lisawati 4 
JI. Undaan Wetan 66 Surabaya 60273 
Telp. (031) 5471886 

SO KAP. SETIJAWATI I Setijawati 5 
JI. Kutisari Indah Utara 1lI85 Surabaya 
60291 
Telp. (031) 8435798 

51 KAP. MADE SUDARMA, THOMAS & 3 Thomas Muljadi 10 
DEW! (CAB) Tedjobuwono 
JI. Kayoon DO. 20 J. Surabaya 
Telp. (031) 5325753 

52 KAP. TJAHJADI, PRADHONO & 6 Pradhono 22 
TERAMIHARDJA (CAB) 
JI. Ngagel Tama Tengah A-6 Pucang 
Sewu, Gubeng Surabaya 60283 
Telp. (031) 5043385 

Sumber: Directory 2008 &PPAJP, Departemen Keuangan RJ,ApriI2009, (diolah) 
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Daftar Dokumen yang Digunakao KAPA dalam Aktivitas Pengeodaliao Mutu KAP 

No 
Aktivitas 

Peogendalian 
I Independensi 

2 Penugasan 
personel 

3 Konsultasi 

Nama dokumen 

Independent 
Statement Audit 
Engagement 

Independent 
Confirmation 

Konfinnasi 
Independensi 
kepada KAP lain 
apabila bertindak 
sebagai KAP 
Utama 
Time budget 
cakulation 

Staff scheduling 

Consultation fonn 

I 

Keterangao 

Merupakan pemyataan independensi 
untuk semua anggota tim yang ditugasi 
dalam suatu perikatan audit dan 
ditandatangani oleh semua personel 
audit yang termasuk dalam tim audit 
tersehut 
Konfirrnasi independensi dibuat setiap 
3 bulan sekali yang disampaikan ke 
Global Firm dan dikoordinasikan oleh 
Area Independent Leader 
Konfirmasi ini dibuat dan dikirimkan 
kepada KAp lain apabiJa KAPA 
dalam suatu penugasan bertindak 
sebagai KAP Utama 

Diperinci per detail pekerjaan dan 
personel audit. Formulir ini berisi 
estimasijam dan perhitunsan estimasi 
cost dari suatu p~n!:!gasan 
Fonnulir ini b~risi komposisi personil 
yang ditugaskan untuk masing-masing 
klien. 

Digunakan pada setiap melakukan 
konsultasi yang berisi background, issue 
masalahnya, audit prosedur yang tclah 

i dilakukan dan standar AU dan PSAK 

I 
atall standar lainnya yang digunakan 
sebagai referensi, conclusion tim, 

·1 Pedoman audit 
: dan reviu I 

conclusi techn~cal support gr9up ._
Pcdoman itu dalam bentuk sojiware 
yang namanya GLOBAL methoJo!OKY. 
Dalam program lerscbut tclah Icngkar 
diatur mulai pra penugasan auuit sampul ! 

_dcngan pcnyclcsaiat~9ran. _. -. -- I 
Understand the Kertas kerja ini digunakan untuk 

mendokumentasikan pemahaman 
auditor terhada bisnis klien. -------..j 

budget Diperinci per detail pekerjaan dan I 

business 

time 
calculat i pe~sone.1 ~udit. Fonn~lir ini beri~i . \ 

____ ._(l!.~ ___ J cstJm~tJatr~~~perhltungan ~s!lm~_~ I 
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5 

6 

Pemekerjaan 
(hiriniO 

Pengembangan 
profesional 

Lampiran 3a.2 

cost dari suatu penugasan 
check list review Form ini merupakan chek list review 

yang harus diisi pada saat melakukan 
revill, berisi antara lain kolom yang 
harus diisi untuk memastikan apakah 
prosedur tertentu telah dilakukan dengan 
Jengkap 

code of conduct lni mCr:Jpakan pedoman SDM yang 
bentuknva secara partial per kebiiakan. 

staf requesition 
form 

Kontrak kerja 

Form evaluasi 
star 

Performance 
Measurf'ment 
and Development 
Program 

I (PMDP) 
audit training 
calender 

Merupakan fonnulir untuk pennintaan 
stafbaru yang dibuat dan diserahkan ke 
bagian HRD 
Kontrak kerja ini dibuat untuk stafbaru 
dengan iangka walctu 6 bulan 
Untuk stafbaru, pada akhir masa 
kontrak dilakukan evaluasi untuk dapat 
diputuskan dilanjutkan atau tidak. 
Apabila hasil evaluasi bagus dan KAPA 
butuh tenaga maka akan dijadikan star 
tetap. 
Form ini digunakan untuk melakukan 
penilaian staf, dan dibuatldiisi mulai 
awal periode penilaian 

Merupakan jadwal training untuk 
seluruh personel KAP, setiap personei 
dapat memilih jenis training yang akan 
diikuti sesuai dengan kebutuhan dan 
jadwal yang memungkinkan dan 
mendafiar terlebih dahulu. Jadwal 

: ' training tersebut ada yang wajib dan ada I 

~-~c-. ~ I yang optional. 
7 Promosi --., I ~~-r-;fo~r-m---un-'-'e-' --~B"'e.:'rd::aC's["arC'i"has=·i~J :C:pc~lilaian PA yang 

(a(h'(lncemenf) I A4easlirement menggunakan forrnulir ini, dirating. 
! I lind DI.!ve/opmenf diputuskan bers<lm<L untuk promosin)"<\ 
i ! Program 

_ _!_ ! (P\1I)J>L_ L ., , . _ 

rs-:- ~I: P~;l~ri;;;;IaIl J:;;," :\ !;~;Ii;li;:~t" L '~\I~lllic~(;;n;ellta"i'k,;n-PCIlUga~;;;;bar~-ll' 
keberlanjutan ! Continuance untuk J...licn lama 

t-1~!ien -_. -J~~~~ Engageme';;' ~"1cnd(lku';;cntasika~p~nugasanba;~--
! Form yang bisa berasal dari klien lama atau I 

____ _ ___ L ______________________________ ~lic.!'!.._ba~~ __ , _______ .J 
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New Client Fonn Mendokumentasikan klien barn 

9 Inspeksi Laporan hasil Berisi laporan hasil inspeksi dan 
inspeksi rekomendasinya dan hams 

ditindaklanjuti. 

Pene ·ti KAPA Surabaya, 

Pramuwati H~ 
Executive Director 
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Lampiran 3b.1 

Daftar Dokumen yang Diguoakan KAP dalam Aktivitas Pengendalian Mutu KAP 

di "OAA" 

No 
Aktivitas 

Nama dokumen Keteranglln 
Pen2eodalian 

1 Independensi Independence Fonnulir ini merupakan pernyataan 
Checklist for indcpendensi alas KAP dan personel 
Employees KAP. OAA membuat daftar klien 

untuk periode tersebut sebagai 
lampiran pernyataan independensi 
terse but. Formulir ini dihuat setahun 
sekali untuk setiap personel KAP 
(partner dan stat) yang tcrlibat dalam 
penugasan audit dan dilampiri dengan 
daftar klien. Formulir ini di 
tandatangani oleh personel yang 
bersangkutan dan dibuat sebe1um 
pcnugasan. Formulir ini di arsip oleh 
divisi HRD. Dalam formulir ini diheri 
tempat untuk menjclaskan apabila 
dalam pertanyaan independensi 

--~ .. - -
tersebut terdapat jawaban "yes". ---- ---- - - -- ----- -------

2 Penugasan Rcncana Fonnulir ini berisi rencana kebutuhan , 
Personel kcbutuhan personel untuk setiap perikatan berikut 

persond untuk jadwal pcngcrjaan dan pembagian 
setiap perikatan tU.3Snva~ 

~-
~ 

Rcncana Fonnulir ini adalah rekapitutasi dari 
kebutuhan jadwal pekerjaan secara keseluruhan 
persond tahunan sehingga dapat dikctahui kcbutuhan 

I i i 
personelnva. kekurangan personeJnva 
maupun pcrsond-pcrsuncl mana yang 

, 
masih dapat ditambah tuga<;nya. 
Sehingga apabila ada tim Jakarta yang 
mengcdakan job di Jatim dan peril! I , , banluan/support tcnaga maka akan 1 

I mudah dikctahui posisi masing-masing I 
I pers{1I1clnyu. Manajt:r nlCIllPuat st:lffing , , 

schedule ini untuk senior dan YUllior ; 

I yang dipcrlukan dan padu "aal masa I 

J_~ __ sibuk audit. jad\\al ini dibuat mingguan I 

~ 
untuk 2-4 minggu ke depan. Jadwal ini 
di monitor dan akan direvisi apabila 
terdaDat scsuatu ~'ang urgellt. 

I L _.1. - --- ------
L-________________ . _____ 

- -------
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3 Konsultasi 

4 I Supervisi 

Dokumcn 
konsultasi 

Program 
"Y"SMARTdan 
"X "Audit 
Methodology. 
eX" dan 
"Y"tidak nama 
sebenamya) 

Partner briejing 
document 

Lampiran 3b.2 

Tidak ada form konsultasi khusus, 
dokumentasi meliputi permasalahannya, 
dampak yang mungkin timbul, alternatif 
penyelesaian yang disertai dengan 
refercnsi kemudian tanggapan/jawaban 
dari QA atau partner yang lain. 
Ini merupakan program audit yang 
digunakan oleh OAA, telah mencakup 
seluruh prosedur/langkah audit, mulai 
penerimaan klien sampai dengan 
pelaporan. Untuk menjalankan program 
tersebut maka dilengkapi dengan 
policies and procedures for audit and 
assurance services yang ada dalam 
RSM Audit methodology. Pedoman ini 
dapat di akses melalui silver dengan 
program Lotus Note dan dapat diakses 
oleh seluruh 'Ia[ 
Dokumen ini digunakan untuk 
mendokumentasikan hasil breqfing dari 

I partner 
f--+----------iC.R;;,-'v-ciC""-v-n-o-:/-,---+~D"i"'g"un"'a';kC"aC"n-sC"cCib-:a-'g-ai~m~e'd~ia-u-nC;-I,''-k---1 

5 Pemekerjaan 
(hiring) 

Pcrencanaan 
tenaga yang 
diperlukan dalam 
penugasan 

I 
maupun yang 

C--6~+:~P~e-n-g-e-m-'b.-a-flg~u~--~i ~~~:~:Jk:,~it. 
I profesional realisasi training 

: .... \ -~. 

7 
t ------
: Promosi 

- --_ .. --! -" .---- --- ---- -
: Matcri training 
i -

, 

! Dnp!I!Y"(' "'I!IIwul 
f'erji)rm(Jllce 
Appraisal 

mclakukan super"isi dan apabila 
pcrmasalahannya telah tuntas, maka 
dihilangkan dari aokumentasi. 
Merupakan hasil mapping klien, tenaga 
yang diperlukan, rencana 
pengerjaannya, dun kekurangan jumlah 
tenaga yang akan di rekruit. 

1 R-e;I~lla Jail realisa:-.i training meliputi 
training tahunan dan training yang 
dilakukan sccara insidcntil yang 
biasa'.1ya dilakuh':l!lJ:mda_h£lri sabtu. _____ _ 
Materi twining ini diJokutllcntasikan 

! dan dWrS1l1 p3Ja SClldr sclcsat tWIlling I 
I namun lid,tt: di"LTlai (kng,tI~ l'\"alu:t...,i I 

~ hasillrainilll.!.. I 

i F~\rn~~-;]ir-inrdibl!a1.l:IIIt1k "ci;;p kvd ---1 
! stafyang m~rurakail ~anHW UfHlIk 
I me!akukan pellilaian tcrhadap ~clurllh i 
! stafs.::;uai dengdH Icvdnya Formulir ini I 
II berisi antara lain i,lformasi mcngcnai 

periodc pcnilaiall. nama stufyang ! 
1 dinilui:.. t~:!-,£.~_al !!..~~~lk. p~:.~..!....~aat !~1~"----___ J 
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8 

9 

i 

I 

I , I , 
I 

Annual 
Performane 
Evaluation & 
Forty Hours 
Evaluation Form 

Penerimaan dan Prospective client 
Keberlanjutan engagement 
klien questionaire 

Engagement risk 
assessment 

I queslionaire 
Annual client re-
evaluation review 

Inspeksi Inspeclion 
Program 
A udiJ and 1 ax 
Quality 
A ""sural/( '('/R isk 
( 'onfainmcllf 
policies ami 
procedure,\ 

Lampiran 3b.3 

jumlah ketidak hadiran, kekuatan dari 
stafyang dinilai. pengembangan yang 
diinginkan, saran untuk meningkatkan 
performance, kesimpulan, rating 

I penilaian. 
Form ini dilakukan untuk mengevaluasi 
staf secara tahunan dan evaluasi untuk 
setiap penugasan yang namanya adalah 
forty hours evaluation fonn dan untuk 
form ini digunakan untuk mengevaluasi 
stafyunior yang tidak tetap. 
Formulir ini berisi pertanyaan mengenai 
prospektif klienlcalon klien. Pertanyaan 
tersebut lebih menekankan mengenai 
ba~aimana calon klien tersebut 
Formulir ini berisi pertanyaan untuk 
mcngevaluasi atau menilai risiko dari 
calon klien 
Formulir ioi digunakan uotuk mere-
evaluasi dari calon klien yang telah 
dicvaluasi dalam 2 formulir sebelumnya 
untuk niempenimbangkan adanya risiko 
pcnugasan dan akan menjadl bahan 
diskusi Head of Audit and Assurance 
kctika klicn tidak bersedia bertanggung 
jawab atas laporan keuangan yang 
digunakan sebagai pcndukung audit atau 
adanya fakta yang relevan atau hal-hal 
tertentu yang menyebabkan 
misrepresented. 
Formulir berisi program untuk 

I melakukan inspeksi alas ketaalan KAP 
; 
I 

dalam mclaksanakan pengendalian 

lllutu. Unsur-unsur yang dievaluasi 
I I 

! adalah: I 
I 

I I I. Cli~nt (\I.:~cptancc , 
i I 

'1 ('hent rc-cvaluatlon 

3. Ethics and independence 

4. Term of engagements 

5. Staffing and assigning personnel I 
lo engagements __ .. _~_--.-i _____ _ .. _-'_. ~ ___ -.J 
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/ : ' 

/( 
(Endang Pramuwati) 
Peneliti 

Lampiran 3b.4 

6. Hiring and advancement 

7. Qualifications and profesional 

development 

8. Consultation 

9. Planning,supervision, review and 

other engagement procedures 

10. Monitoring procedures 

II. RSM Practice Aids 

12. Other Matters 

Formulir ini terdiri dari tiga kolom 

yaitu: 

1 

I. Quality assurance area 

2. Audit and assurance services 

practice yang menjelaskan 

tentang : response. incl·.ding 

reference to an.achments .:nd 

other firm t:.Jcuments. 

3. Tax services Practice yang 

menjelask •• n tentang: response, 

including reference to 

attachments and other lirm 

documents. 

S II rahaya,. 7 ... '0.:.4 .... ~ ()()l) 
Mcnyetujui :; ... , 
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Lampiran 3c.1 

Oaf tar Dokumen yang Digunakan APL dalam Aktivitas Pengendalian Mutu KAP 

No 
Aktivitas 

Nama dokumen Keterangan Peneendalian 
I Independensi Surat Surat Representasi atas Independensi 

Representasi atas ini dibuat satu untuk setiap personel, 
Independensi sekali selama personel tersebut bekerja 

di APL dan berIaku untuk semua 
penugasan. Sural pemyataan ini di 
tandatangani oleh personel yang 
bersangkutan. Surat representasi ini 
sebagai pemyataan tertulis bahwa ia 
akan mempertahankan sikap 
independen dalam bertugas. Setiap 
tahun akan dilakukan reviu atas surat 
representasi tersebut dan masing2 
personel wajib mengisi dan 
menandatangani kembali untuk 
mengingatkan akan sikap independensi 

I yang harus dipertahankan. 
Evaluasi klien Pada saat dilakukan evaluasi atas 
baru penerimaan klien baru, makajuga 

dilakukan evaluasi alas independensi 
KAP maupun personel yang akan 
menangani penugasan tersebut. 

2 Penugasan Jadwal penugasan Jadwal penugasan personel ini 
Personel 

personel 
merupakan rekapitulasi jadwal untuk 
seluruh personel dan setiap personel 
dapat menangani penugasan audit, 
penugasan rutin dan penugasan 
sislemllain-Iain. ladwal ini selalu 
diperbaharui sesuai dengan 
perkembangan pelaksanaan penugasan 
dan I atau perubahan rencana 
penugasan. Formulir ini tidak aktif 
digunakan 

Anggaran Anggaran kebutuhan personel 
kebutuhan merupakan rekapitulasijumlah personel 
persone!. danjumlah waktu kerja yang hanya 

dihitung untuk kebutuhan personel 
tingkat akuntan yunior. Formulis ini 
tidak aktif digunakan 

Laporan Menentukan penugasan personel dan 
penyelesaian penentuan partner sign untuk 

mengkontrol hatas tWtner menangani 
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Lampiran 3c.2 
- - . 

suatujob 
3 Konsultasi Formulir FormuJir konsultasi ini dibuat untuk 

konsultasi masing2 klien . Berisi infonnasi 
mengcnai nama klien. jcnis penugasan, 
nama asisten, nama partner in charge, 
uraian pertanyaan dan jawaban dan 
ditandatangani oleh yang menanyakan 
dan menjawab serta diberi catalan hila 
diperlukan. FonnuJir ini tidak aktif 
digunakan. konsultasi dicatat pada KKP 
audit yang hersangkutan. 

4 Supervisi Evaluasi Formulir ini mcrupakan ceyk list lUltuk 
perencanaan audit review kelengkapan kerlas kcrja 

! perencanaan audit -
Evaluasi Formulir ini merupakan cepk list untuk 
pelaksanaan audit review kelengkapan kcrtas ketja 

I pelaksanaan audit 
Pemcriksaan Formulir ini merupakan ceck Jist untuk 

e--. kertas kerj. review kertas ketja. ; 
Penyelesaian Formulir ini digunakan mulai awal 
Japoran pclaksanaan audit sampai akhir 

pcnyelesaian laporan. Fonnulir ini bcrisi 
informasi mengenai klien, pcrsonel yang 
menangani, schedule pclak~anaan audit 

--~-. -
dan tahaj,an pembctulan._ --

P1.':neriksaan Formulir ini merupakan ct.~k list 
Japoran audit pemeriksaanlrevicw atas laporan audit 

yang akan ditcrbitkan. Fonnulir ini tidak 
aktif diRunakan. 

Pedoman audit Pcdoman audit ini bcrisi kcrtas kerja 

--0-
pemcriksaan audit dan p_~ogram auditnya 

--------- --------
5 Pcmckerjaan Formulir lamaran Formulir ini berisi mengcnai data 

- . . .. .. I pnbadl pelamar oan aaandalangam meH : 
pelamar I 

-Rcnc<i~la .i~dwal--- liliadalah r~;lca;~;- jadw<;II)pi~ ):ang 11 

PPL I diumumkan kc scluruh personel KAP 

!-Us~lan kenaik-~-lj:'~)rtnLJI-ir-i~l{I"'-'risi mengl:l1a-ihasil - --! 
I 
pallg1dL~iahatan ,eyalui.1si pcrsonc-J ~ang <1han diusulkan 

, I kC1l<likan pangkatnyu ~ang mdirut: i 

i i krilerin pcnilaian al:.ls pcngctahuan teori i 
I dan praktik akuntansi. kcrnampuan I 

I 
analitis dan pcrtirnbangan(judgcmentaO, II 

prcstasilha-;il ketja, \{)yalitas keandalan 

_L_ _ ______ lt~~~~~~~;l~~;a:~~;i~::;~~~adc~~~_ip), J I 
~ -
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Lampiran 3c.3 

F 
----ritikad/motivasi dan inisiatif, kemahiran 

_~ ______ ~~~-o_~_-4~bc~'~rk~o:"m~un~i~k~~~i~._~~ __ ~ __ 
Usulan kcnaikan Serisi rangkuman dari personel yang 
pangkatljahatan diusulkan kenaikan pangkatnya 

I (ran£kuman)_ 
Evaluasi klicn 8 Keberlanjutan 

klien baru 
Formulir ini berisi mengenai data calon 
klien, kondisi catatan akuntansinya, 
komunikasi dengan akuntan terdahulu, 
kesesuaian dengan kcmampuan 
profcsional. Dalam fonnulir ini juga 
mengevaluasi mengenai indepcndensi, 
risiko penugasarmya, intcgritas 
manajemenlpemilik. estimasi waktu 
pclaksanaan danjumlah personcl yang 
dibutuhkan scrta catatan yang 
mcnguraikan mengcnai hal-hal penting 
yang dikctahui mengenai calon klien" 
tcrsehut. Fonnulir ini ditandatangani 
oleh personel yang mengcvaluasi dan 
mcnyetujt.li scrta kcputusan diterima 
atau ditolaknya calon klicn tcrsebut. 
Formulir ini tidak aktif digunakan. 

I _____ +-"' ______ ~~yak dic~t~t"d_i_h_uk_u .. a .. g;-e:"n .. da""'--~~--j ~ 
cvaluasi tcrhadap calon klien Itbih 

I~_~_ JnsPck~_~~-_-_-___ J __ Bclum pcmah n~e1akukan insllCksi 

kl 
/1 " 

ili!l~ang Pmmuw~!!U 
PCllcliti 

SUrdbaya,··~··7~:·2009 
Mcngetahui, 
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No 

I 

JI-.. 
.J 

f. 

I. 

, 

. 

Nama 

NIM 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 
FAKULTAS EKONOMI 

Kampl1"> B n. Airlangga 4 Surll.baya 60286 Telp. 031-5033642, S036584 Faks. 031_5026288 
Website: hUp.llwww.feunair.ft(:.ii.:l E-mail: fe(f9unair.8C.id.info@fe.unair.ac.id 

Berits Acara lIjian Proposal I Tesis 
Program Studi Magister AkuntaDsi 

• Sndl:lnG p,u.""""l{ · ................................................................. . 
: . ~?!?:t.I.~.~. (..~ .......................................... . 

Tanggal Ujian • 10 "<:octu> 2~ · ..................................... _ .... -....................... . 

Halaman Rev1Si 

IN :w g~. 4etN.-1 ~. -.k-F,; 
Ii. eI#-. 

I'(£.,/U kJ,~r...~. JeWA1. .... ~ 
//04- /'.' ""-' ,aV) It,ja4. h" J;Y1+~ 

. -----~------

tt·~./&., ""~eou., 
"""" 71 1)'"£>4 l.r; ~ . -

<>.f.JV,~. ~ ~ 
/. pW- IJ __ J_ ... 

If ~k--1r k:! ~ ,L,-.; . .,. 
iU'O'" &.... .... 

..zilo leA·~~ Jv;-~ 
~ 

---- ----

Nama Penguji 

I~ 
---

1{;v£.,J.... 

--r,--~.-.---. 
It" u.,.,· 

\---.._--_ .. _--
4'-. ~ 1V.,t...t. 

lip . f/;.£.: If,~ 

\---- ._-._.-

Para! & Tanggal 
Pe u'uan 

~ 
lI/o8/o,?! 

I-+ .. ---J-----........... . 
I I. l_ _ __ L ..... _____ .. ...J___. .... _. L ... . 

Telah dil)erbaiki sesuai dengan usulan padn b('l'"ita aears, pRda taoggsl : •. :.~ .. ~ ... . 

-- --_._-----
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