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CHAPTER 1 – INTERNATIONAL AUDITING OVERVIEW 

Definisi Audit 

Audit adalah proses sistematik yang membandingkan fakta dan asersi manajemen dengan 

kriteria yang telah ditetapkan (missal IFRS / US GAAP / lain2) yang kemudian menghasilkan 

sebuah opini. 

Jenis opini : 

 a) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  

b) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  

c) Disclaimer  tidak memberikan opini 

d) Adverse  tidak wajar 

 

General Principles Governing an Audit of Financial Statements 

- Seorang auditor harus mematuhi Kode Etik Professional Akuntan yang dikeluarkan oleh 

IFAC 

- Seorang auditor harus melakukan audit sesuai dengan International Standard on 

Auditing (ISA) 

- Lingkup audit  untuk mencapai tujuan audit, diperlukan prosedur audit 

- Keterbatasan tertentu dalam mengaudit akan mempengaruhi kemampuan auditor 

dalam mendeteksi adanya material misstatement (salah saji material) 

- Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan, akuntansi, dan pengendalian 

internal 

 

Business risk  keadaan yang membuat si perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya. Risiko 

yang menyebabkan kekhawatiran utama auditor adalah audit risk.  

Audit risk  keadaan dimana auditor memberikan clean opinion padahal masih ada material 

misstatement didalam laporan keuangannya. 

*ISA 200 = “auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit untuk mengurangi risiko 

audit ke tingkat yang cukup rendah (an acceptably low level) yang konsisten dengan tujuan 

audit” 

 

Tipe-tipe audit 

1. Audit Laporan Keuangan 

Memeriksa laporan keuangan, menentukan apakah si perusahaan telah membuat 

laporan keuangan yang benar dan wajar 

2. Audit Operasional 



Mengukur performance suatu organisasi. Audit ini me-review semua bagian organisasi 

untuk mengevaluasi keefektifan dan efisiensi operasinya, apakah telah sesuai dengan 

Standard Operating Procedures (SOP)-nya. 

3. Audit Kepatuhan 

Melihat apakah organisasi telah mengikuti prosedur dan peraturan yang telah 

ditentukan oleh otoritas diatasnya. 

 

Tipe-tipe Auditor 

- Internal auditor 

Dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk menginvestigasi dan menilai efektivitas 

operasional perusahaannya. Internal auditor melaporkan hasil auditnya langsung ke 

president atau Board of Director (BoD). 

- Eksternal auditor / auditor independen 

Sertifikasi auditor 

- Certified Public Accountant (CPA) 

- Chartered Accountant (CA) 

- Other 

Asersi manajemen dan tujuan audit 

Asersi manajemen adalah representasi manajemen dalam bentuk akun-akun di laporan 

keuangan. Contoh asersi manajemen adalah laporan keuangan perusahan yang telah disiapkan 

berdasarkan IFRS. Ada objektif dalam mengaudit transaksi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

- Based on classes of transactions and events for the period under audit (laporan laba 

rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Laporan-laporan yang menunjukkan hasil akun 

dalam suatu periode tertentu. “for the years/months/periode ending..”) 

 Occurrence  transaksi dan kejadian benar-benar terjadi 

 Completeness  semua transaksi yang harus tercatat telah tercatat 

 Accuracy  nilai dan jumlah harus tercatat secara akurat 

 Cutoff  tercatat sesuai dengan periodenya 

 Classification  tercatat di akun yang benar 

 

- Based on account balances at the period end (laporan posisi keuangan. Laporan yang 

memperlihatkan satu posisi keuangan per tanggal atau waktu tertentu. “as of…”) 

 Existence  ketiga bagian dari laporan posisi keuangan ada, yaitu assets, liabilities, 

dan equity interests 

 Right and obligations  manajemen memiliki atau memegang hak atas asset dan 

kewajiban adalah benar kewajiban entitas. 



  Completeness  semua asset, liabilities, dan equity interest harus tercatat telah 

tercatat 

 Valuation and allocation  asset, liabilities, equity interest sudah tercatat dengan 

jumlah yang sesuai dengan memperhitungkan valuasi 

 

- Based on presentation and disclosure 

 Occurrence & rights and obligations  telah mengungkap kejadian, transaksi, dan 

hal-hal lain yang berpengaruh terhadap perusahan 

 Completeness  semua yang harus diungkap dilaporan keuangan telah dimasukkan 

 Classification and understandability  informasi keuangan telah disajikan dan 

dideskripsikan serta pengungkapan telah jelas dinyatakan 

 Accuracy and valuation  informasi keuangan dan lainnya telah disajikan dengan 

wajar dan jumlah yang sesuai 

 

Audit Process Model 

Manajemen asersi yang telah disebutkan diatas harus secara sistematis diperiksa oleh auditor 

karena asersi tersebut merupakan dasar dari proses audit. Audit proses adalah metode yang 

membantu auditor mengumpulkan bukti yang cukup kompeten. Terbagi dalam 4 fase, sebagai 

berikut. 

 

Phase I : Client Acceptance 

Fase penting untuk melihat integritas manajemen, melakukan research terhadap client yang 

akan di audit (understanding business and find out if the owner has a case or not) 

 

Phase II : Planning 

Menentukan jumlah dan jenis bukti dan review yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan 

auditor tidak ada material misstatement dalam laporan keuangan 

 

Phase III : Testing and Evidence 

Mendukung fungsi internal control, ada lima prosedur. Hal pertama yang harus dilakukan 

adalah melakukan test of controls (TOC) terhadap desain dan implementasi. TOC akan 

menentukan seberapa besar resiko yang akan dihadapi. 

 

Phase IV : Evaluation and Reporting 

Melaksanakan dan menyelesaikan prosedur audit dan menerbitkan opini. 



CHAPTER 2 : AUDIT MARKET 

 

Manajemen mengontrol sistem akuntansi, pengendalian internal, dan laporan keuangan untuk 

para investornya. Tetapi manajemen tidak independen dan obyektif karena kesuksesan 

bergantung kepada positifnya laporan mereka. Oleh karena itu, auditor lah yang menaikkan 

kepercayaan pengguna laporan tersebut dengan memberikan opini atas kewajaran laporan-

laporannya. 

 

Permintaan terhadap audit services dijelaskan dengan 4 teori, yaitu : 

1. The Policeman Theory 

2. The Lending Credibility Theory 

3. The Theory of Inspired Confidence 

4. Agency Theory 

Sebuah perusahaan dipandang sebagai hasil dari 'kontrak', di mana beberapa kelompok 

membuat semacam kontribusi kepada perusahaan, diberi tertentu 'harga'. 

Hasil dari audit (report assurance) akan disampaikan kepada pihak ketiga yang telah 

memberikan kontribusi tersebut; Agency theory ini menjembatani perusahaan dengan 

pihak ketiga; harga tertentu digambarkan contohnya dengan fee si auditor 

 

Audit dibutuhkan di sebagian besar Negara, dan sekarang audit secara hukum sudah diperlukan 

untuk beberapa perusahaan, contoh : perusahaan listed, perusahaan yang menerima uang 

Negara, dan industry tertentu 

 

The most influential audit regulation : The Sarbanes-Oxley Act of 2002 required the U.S. 

Securities and Exchange Commission (SEC) to create a Public Company Accounting Oversight 

Board (PCAOB).  

 

PCAOB (US)  auditor yang mengaudit perusahaan listed atau perusahaan yang menawarkan 

financial things (bonds dll) atau perusahaan subsidiary dari perusahaan listed di US harus 

terdaftar di PCAOB 

 

SOX404  auditor perusahaan member opini tentang management’s report atas internal 

control-nya 

 

Legal Liability of The Auditor 

- berbeda setiap Negara dan daerah 

- based on one or more of the following: 

 common law,  



 civil liability under statutory law,  

 criminal liability under statutory law, and 

  liability for members of professional accounting organizations. 

 

[!]Suggested Solutions to Auditor Liability 

Auditor memiliki asuransi, dimana premi dibayarkan setiap tahunnya dengan jumlah yang tidak 

sedikit kepada KAP tempat auditor bernaung, sehingga apabila kena tuntutan bisa ditanggung 

oleh KAP-nya 

 

Auditor Duties 

Memberi opini terhadap 

- Kewajaran laporan keuangan 

- Kemampuan perusahaan going concern 

- Sistem internal control perusahaan 

- Kejadian fraud 



CHAPTER 3 : ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS 
 

Objectives of Accountancy Profession 

Menerima tanggung jawab untuk bertindak sesuai kepentingan publik. 

 

Kode Etik dibagi 3 

- Part A  General application of the code (fundamental principles and conceptual 

framework) 

- Part B  members in public practice 

- Part C  members in business 

 

Part A 

Fundamental Principles (IFAC Code of Ethics) 

 Integrity  punya keyakinan teguh, jujur, dan berani menolak (straightforward and 

honest) 

 Objectivity  to not allow bias 

 Professional competence & due care  harus kompeten terhadap apa yang akan 

diaudit 

 Confidentiality  respect terhadap informasi rahasia perusahaan, tidak mengungkap ke 

pihak ketiga tanpa otoritas yang jelas 

 Professional behavior  mematuhi hukum dan peraturan untuk menghindari tindakan 

yang mencemarkan profesi 

 

Conceptual framework  

a. Identify threats to compliance with the fundamental principles; 

b. Evaluate the significance of the threats identified; and 

c. Apply safeguards, when necessary, to eliminate the threats or reduce them to an 

acceptable level 

 

Threats 

- Intimidation  ketika auditor terhalang untuk bertindak obyektif dan melaksanakan 

skeptisisme professional karena diancam, atau misalnya mau di sue 

- Self-interest  ketika auditor bisa mendapat keuntungan dari si klien karena dia 

memiliki kepentingan keuangan 

- Self-review  ketika auditor menemukan kesalahan material dari hasil audit yang 

sedang dievaluasi ulang 



- Advocacy  ketika anggota dari tim assurance mempromosikan posisi atau pendapat 

klien. Misalnya, kalau anggota tim ini akan mendapat saham apabila opini yang 

diberikan bagus, maka ia akan member opini sesuai yang diminta, dsb 

- Familiarity  ketika auditor memiliki hubungan dekat atau terlalu bersimpati terhadap 

kepentingan klien. Contohnya keluarga dekat, rekan bisnis, menerima hadiah atau 

perlakuan khusus, dan lain sebagainya. 

 

Safeguards  tindakan atau langkah-langkah yang dapat menghilangkan threats atau 

menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Ada dua kategori : 

1. Safeguards created by the profession, legislation or regulation 

2. Safeguards in the work environment. 

 

Cross-Border Activities 

- Apabila peraturan di Negara asing less strict dari IFAC Code of Ethics, berarti yang diikuti 

adalah aturan IFAC 

- Apabila peraturan di Negara asing lebih strict dari IFAC Code of Ethics, berarti yang 

diikuti adalah peraturan Negara asing tersebut 

- Apabila peraturan Negara asal lebih strict dari dua option diatas, maka mengikuti 

peraturan Negara asal 

 

Part B 

Akuntan professional dalam praktek publik adalah akuntan professional, terlepas dari klasifikasi 

fungsional (misalnya audit, pajak, atau konsultan) di sebuah perusahaan yang menyediakan jasa 

professional. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk kepada sebuah perusahaan akuntan 

professional dalam praktek publik. Berikut guideline etika yang ditawarkan untuk akuntan 

professional dalam praktek publik: 

 Professional appointment 

 Client acceptance  mempertimbangkan apakah penerimaan akan menciptakan ancaman 

terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar 

 Engagement acceptance  setuju untuk hanya menyediakan jasa yang benar-benar 

dikuasai oleh akuntan 

Safeguards for Accepting and Audit Engagement should be applied sebelum 

menerima engagement acceptance  
 

Information from Existing Auditor 

- Setelah izin klien diperoleh, akuntan yang ada harus memberikan informasi secara jujur dan 

jelas. 



- Jika akuntan yang diusulkan tidak dapat berkomunikasi dengan akuntan yang ada, akuntan 

yang diusulkan harus mencoba untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan 

ancaman dengan cara lain seperti melalui pertanyaan dari pihak ketiga atau investigasi latar 

belakang pada manajemen senior. 

 

 Conflics of Interest  Seorang akuntan harus mengambil langkah-langkah untuk 

mengidentifikasi keadaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menerapkan 

safeguards bila diperlukan untuk menghilangkan threats. 

 

 Second Opinions 

- Memberikan opini kedua tentang penerapan akuntansi, audit, pelaporan atau standar 

lainnya atau prinsip-prinsip oleh atau atas nama perusahaan yang tidak klien yang ada 

dapat menyebabkan ancaman terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dasar 

- Pengamanan seperti meminta izin klien untuk menghubungi akuntan yang ada, menjelaskan 

keterbatasan sekitarnya pendapat apapun dan memberikan akuntan yang ada dengan 

salinan berpendapat mungkin diperlukan. 

 

 Fees and other types of remuneration  Auditor dapat memberikan penawaran biaya apapun 

dianggap sesuai. Namun harus berhati-hati karena menerima fee referensi atau komisi yang 

berkaitan dengan klien dapat menciptakan ancaman self-interest untuk objectivity dan 

professional competence and due care. 

 

 Marketing Professional Services 

Ketika seorang akuntan professional dalam praktek bisnis baru memulai kerja dengan 

memasang iklan atau bentuk lain dari pemasaran, mungkin ada potensi ancaman terhadap 

pemenuhan prinsip-prinsip fundamental. 

 

[!] What Advertising Cannot Do 

Seorang akuntan harus jujur dan benar; tidak seharusnya melakukan hal-hal yang berlebihan 

ketika memasarkan layanan profesionalnya.  

 Membuat klaim berlebihan untuk layanan yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki atau 

pengalaman yang diperoleh, atau 

 Membuat referensi meremehkan yang membandingkan hasil kerja orang lain 

 

 Gifts and Hospitality  Ancaman kepentingan pribadi (self-interest) untuk objektivitas dapat 

terjadi jika hadiah dari klien diterima; ancaman intimidasi dapat tercipta apabila hal tersebut 

terungkap ke public. 

 



Independence 

Framework conceptual menyertakan dua pandangan independence yang auditor harus miliki: 

- Independence in fact/mind  keadaan pikiran yang memungkinkan auditor untuk 

menghasilkan kesimpulan tanpa dipengaruhi oleh pengaruh yang dapat membuat 

pertimbangan profeisional auditor terganggu, sehingga memungkinkan seorang individu 

untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme professional (auditor 

mampu memlihara sikap unbiased selama audit) 

- Independence in appearance  menghindari fakta dan keadaan yang membuat interpretasi 

pihak ketiga terhadap pekerjaan auditor telah melenceng dari yang seharusnya (interpretasi 

pihak ketiga terhadap independence kita) 

 

Documentation of Independence 

Akuntan professional harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan dengan 

persyaratan independensi, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung 

kesimpulan tersebut. 

Contoh : threats and safeguards dijalankan semestinya; apabila tidak ada safeguards yang 

diperlukan, berikan dasar pemikiran 

No documentation, no procedures done! 

 

Engagement period 

Independensi dari klien audit diperlukan selama periode engagement maupun periode yang 

dicakup oleh laporan keuangan 

 

Part C 

- Bagian C dari Kode IESBA menjelaskan bagaimana kerangka konseptual yang terdapat dalam 

bagian A berlaku dalam situasi tertentu untuk karyawan bergaji, pasangan, direktur, 

manajer pemilik, atau relawan (akuntan profesional dalam bisnis) 

- Bagian C juga membahas keadaan di mana sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dapat 

dikompromikan oleh potensi konflik, persiapan dan informasi pelaporan, bertindak dengan 

keahlian yang cukup, kepentingan keuangan, dan bujukan. 

Seorang akuntan profesional dalam bisnis tidak akan dengan sengaja terlibat dalam bisnis, 

pekerjaan, atau kegiatan yang merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas atau 

reputasi baik profesi dan sebagai hasilnya akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar. 

 

Konflik potensial 

Mungkin ada saat-saat ketika tanggung jawab untuk organisasi mempekerjakan dan kewajiban 

profesional untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam konflik. Tekanan dapat diterapkan 



untuk bertindak bertentangan dengan hukum atau peraturan atau standar teknis atau 

profesional, atau memfasilitasi strategi manajemen laba tidak etis atau ilegal. 

 

Enforcement of Ethical Requirements 

- Di banyak negara auditor yang melanggar standar etika dapat disiplin oleh hukum atau oleh 

organisasi profesi. Hukuman berkisar dari teguran untuk pengusiran atau denda. 

- International Thics Standards Boards of Accountants (IESBA) tidak memiliki wewenang 

untuk meminta tindakan disipliner untuk pelanggaran Kode Etik. 



CHAPTER 4 – AN AUDITOR’S SERVICES 

 

Selain Kerangka Internasional untuk Assurance Engagements, ISA, ISREs dan ISAEs, praktisi yang 

melakukan assurance engagement diatur oleh 

- The IEASB Code of Ethics for Professional Accountants 

- International Standards on Quality Control atau Standar Pengendalian Mutu (SPM) di 

Indonesia 

 

International Framework for Auditor Services 

IAASB’s Engagement Standards 

- Beberapa standar keterlibatan didasarkan pada "Kerangka Internasional untuk Jaminan 

Pertunangan" (keterlibatan assurance), dan lain-lain hasil dari "Layanan terkait Kerangka" 

(layanan terkait keterlibatan). 

- Tiga set standar (ISA, ISREs (historical financial) dan ISAEs (tidak didasarkan pada sejarah f / 

s) berbagi kerangka keterlibatan jaminan dan satu set standar (ISRS) didasarkan pada 

kerangka kerja layanan terkait. 

- ISA, ISREs, ISAEs dan ISRSs secara kolektif disebut sebagai Standar Keterlibatan para IAASB 

ini. 

Assurance Engagements on Subject Matters Other than Historical Financial Information 

(ISAEs) 

The ISAE standar dibagi menjadi dua bagian: 

(1) ISAEs 3000-3399 yang topik yang berlaku untuk semua assurance engagement 

(2) ISAEs 3400-3699 yang standar khusus subjek, misalnya standar yang berkaitan dengan 

pemeriksaan informasi keuangan prospektif, 

Not all engagements performed by practitioners are assurance engagements 

Keterlibatan sering dilakukan yang tidak tercakup oleh Kerangka Jaminan adalah: 

- Keterlibatan ditutupi oleh Standar Internasional untuk Layanan terkait (ISRS), seperti 

disepakati prosedur dan kompilasi. 

- Penyusunan SPT di mana tidak ada kesimpulan menyampaikan jaminan dinyatakan. 

- Konsultasi (advisory atau) keterlibatan, seperti manajemen dan konsultasi pajak. 

Related Services Framework (ISRSs) 

Standar di bawah kerangka kerja ini, standar Internasional tentang Layanan terkait (ISRSs), yang 

diterapkan saat ini untuk dua jasa audit: 

 Disepakati prosedur (ISRS 4400) disepakati prosedur yang jaminan berdasarkan 

prosedur audit dalam yang sangat terbatas "disepakati" daerah dengan seperangkat 

terlarang dari pengguna. 

 Kompilasi (ISRS 4410). Kompilasi tidak memberi kepastian apapun. 

Assurance Engagements Defined 



Assurance engagement berarti keterlibatan di mana seorang praktisi mengungkapkan 

kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari pengguna yang 

dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) tentang hasil evaluasi atau pengukuran dari 

subyek terhadap criteria. 

five elements that all assurance engagements exhibit 

1. Three party relationship : practitioner, responsible party, and intended user 

2. Appropriate subject matter 

3. Suitable criteria 

4. Sufficient appropriate evidence 

5. A written assurance report 

 

Three Party Relationship 

 Praktisi (misalnya, auditor, akuntan, ahli) mengumpulkan bukti untuk memberikan 

kesimpulan kepada pengguna dimaksudkan tentang apakah subjek materi (misalnya, 

laporan keuangan) sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria diidentifikasi. 

 Pihak yang bertanggung jawab (biasanya manajemen atau dewan direksi) adalah salah 

satu yang bertanggung jawab untuk subjek materi atau informasi subjek (pernyataan). 

 Pengguna dimaksudkan adalah orang atau orang untuk siapa praktisi mempersiapkan 

laporan jaminan. 

 

Subject matter 

Assurance engagements mengevaluasi apakah materi pelajaran sesuai dengan kriteria yang 

cocok yang akan memenuhi kebutuhan pengguna yang dimaksudkan. 

Informasi-Pokok hasil evaluasi atau pengukuran dari materi pelajaran. Ini adalah informasi 

materi pelajaran tentang yang praktisi mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk 

memberikan dasar memadai untuk menyatakan kesimpulan dalam laporan jaminan 

 

The subject matter, and subject matter information, of an assurance engagement can take 

many forms, such as: 

 Kinerja keuangan atau kondisi (misalnya, posisi keuangan historis atau prospektif, 

kinerja keuangan dan arus kas) 

o  dimana informasi subyek mungkin pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan diwakili dalam laporan keuangan. 

 Kinerja atau kondisi non-keuangan (misalnya, kinerja entitas) 

o dimana informasi subyek mungkin indikator kunci dari efisiensi dan efektivitas 

 Karakteristik fisik (misalnya, kapasitas fasilitas) 

o dimana informasi materi pelajaran mungkin dokumen spesifikasi. 

 Sistem dan proses (misalnya, kontrol atau IT internal sistem entitas) 



o dimana informasi materi pelajaran mungkin pernyataan efektivitas. 

 Perilaku (misalnya, tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan, praktik 

sumber daya manusia) 

o dimana informasi materi pelajaran mungkin pernyataan kepatuhan atau 

pernyataan efektivitas. 

 

Suitable criteria 

Suitable criteria are the benchmarks (standards, objectives or set of rules) used to evaluate the 

subject matter of an assurance engagement. 

– International Financial Reporting Standards 

– U.S. Generally Accepted Accounting Principles 

–  national standards  

– Global Reporting Initiative 

– PCAOB internal control report criteria 

– Applicable law, regulation or contract  

– An agreed level of performance 

– Internal control framework 

 

Characteristics of Suitable Criteria 

(a) Relevance  

(b) Completeness  

(c) Reliability  

(d) Neutrality  

(e) Understandability  

 

Sufficient Appropriate Audit Evidence 

- Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. 

o Kuantitas bukti yang dibutuhkan dipengaruhi oleh risiko informasi materi pelajaran yang 

salah saji material (semakin besar risiko, semakin banyak bukti kemungkinan akan 

diperlukan) dan juga oleh kualitas bukti tersebut (semakin tinggi kualitas, semakin sedikit 

mungkin diperlukan). 

- Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti; yaitu, relevansi dan kehandalan. 

 

Assurance Report 

Praktisi memberikan laporan tertulis yang memuat kesimpulan yang menyampaikan jaminan 

diperoleh tentang informasi subyek. 

- ISA, ISREs dan ISAEs membangun elemen dasar untuk laporan jaminan. 

 



Reasonable and Limited Assurance Engagements 

Assurance tertinggi dalam audit adalah Positive Assurance 

“menyajikan secara wajar dalam semua hal material” 

Limited assurance dalah audit adalah menghasilkan Negative Assurance 

“tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin laporan keuangan ini tidak sesuai, dalam 

semua hal yang material, dengan IFRS/lainnya”  

 

Professional Judgment 

- Sifat dari Standar Internasional membutuhkan akuntan profesional untuk melakukan 

penilaian profesional dalam menerapkannya. 

- Pertimbangan profesional adalah aplikasi yang relevan pelatihan, pengetahuan dan 

pengalaman, dalam konteks yang disediakan oleh audit, akuntansi dan standar etika, 

dalam membuat keputusan tentang program tindakan yang tepat dalam keadaan 

perikatan audit. 

 

Professional Judgment required for 

- Unsur-unsur penting dari audit termasuk criteria, independence of mind, sufficient 

appropriate audit evidence, menentukan dan berkomunikasi mengenai kekurangan 

yang signifikan dalam internal control, dan penentuan apakah tujuan audit yang telah 

dicapai memerlukan pertimbangan professional. 

- Penilaian risiko adalah masalah professional judgment, bukan soal mampu melakukan 

pengukuran yang tepat.   

- Professional judgment diperlukan dalam menentukan tingkat pengawasan dari si tim 

yang terlibat. 

 

Mendokumentasi Professional Judgment 

Auditor diperlukan untuk mempersiapkan dokumentasi audit yang cukup untuk memungkinkan 

auditor yang berpengalaman, tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan audit, untuk 

memahami penilaian profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tentang 

hal-hal signifikan yang timbul selama audit. 

Professional Skepticism 

 ISA mengharuskan tindakan professional auditor termasuk perencanaan dan 

pelaksanaan assurance engagement harus dilakukan dengan sikap professional 

skepticism bahwa keadaan mungkin menyebabkan informasi memiliki salah saji material 

(material misstatement). 

 Professional skepticism adalah sikap yang mencakup questioning mind, waspada dengan 

kondisi yang mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan atau penipuan, 

dan penilaian kritis bukti-bukti audit.  



 

International Standard on Quality Control 1  (ISQC 1) 

 ISQC 1 berlaku untuk semua perusahaan dari akuntan profesional dalam hal audit dan 

review, jaminan lainnya, dan related services engagements. 

 ISQC 1 memberikan persyaratan dirancang untuk memungkinkan perusahaan untuk 

memenuhi tujuan kontrol kualitas. Selain itu, berisi panduan terkait dalam bentuk 

aplikasi dan materi penjelasan lainnya. 

 ISA 220 berbicara tentang prosedur pengendalian mutu untuk audit laporan keuangan. 

 

Audit firm harus menetapkan, memelihara, mendokumentasi dan mengkomunikasikan 

sistem quality controlnya dengan personil mereka yang mencakup kebijakan dan prosedur 

yang membahas masing-masing unsur-unsur berikut: 

- Tanggung jawab kepemimpinan untuk kualitas dalam perusahaan. 

- Ketentuan etika yang relevan. 

- Penerimaan dan kelanjutan dari hubungan klien dan engagement tertentu. 

- Sumber daya manusia. 

- Kinerja keterlibatan (engagement performance). 

- Pemantauan. 



CHAPTER 5 : THE RISK BASED AUDIT APPROACH TO AUDIT : AUDIT JUDGEMENT 

 

Kenapa risk-based audit? 

Audit memiliki limitation, dimana auditor bekerja berdasarkan sample, tetapi “dipaksa” untuk 

membuat sebuah laporan menjadi bersih dari material misstatement. Dengan batasan-batasan 

yang dimiliki, free of material misstatement tidak dapat diatasi dan risk-based digunakan agar 

dari awal sudah meng-identifikasi risiko terlebih dahulu. 

 

 Tujuan utama dari risiko audit ISA ini adalah untuk auditor agar mengidentifikasi dan menilai 

risiko atas material misstatement di level laporan keuangan dan level asersi untuk classes of 

transactions, account balances, dan disclosures. 

 Risiko material misstatement pada level laporan keuangan : risiko yang berhubungan 

terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dapat mempengaruhi banyak 

pernyataan 

 Risiko material misstatement pada level asersi : risiko atas sebuah transaksi, account 

balances, atau disclosures. Ada dua komponen risiko, yaitu inherent risk dan control 

risk. 

 

 Auditor pertama-tama melakukan identifikasi risiko di tahap planning, dimana identifikasi 

dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan dalam menjalankan prosedur audit, karena 

apabila salah mengidentifikasi risiko, akan salah pula prosedur yang diambil. Untuk dapat 

menilai suatu risiko, auditor harus mengerti perusahaan dan lingkungannya (ISA 315). 

 

 ISA 315 “Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding 

the entity and its environment”  

 

 Selain mengerti perusahaan dan lingkungannya, auditor juga bertanggung jawab untuk 

mengerti tentang internal control dari perusahaannya sehingga memberikan dasar untuk 

merancang dan melaksanakan respon terhadap risiko dari material misstatement tersebut. 

 

 Ada perbedaan antara risiko audit dan risiko bisnis 

 Risiko audit  risiko dimana auditor memberikan clean opinion padahal masih ada 

material misstatement 

 Risiko bisnis  risiko dimana keadaan membuat bisnis tidak dapat mencapai tujuannya, 

dimana nantinya bisa menghasilkan risiko audit 

 

 Risiko audit terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

 Inherent risk  risiko yang melekat dan sudah ada dari sebelum audit dimulai 



 Control risk  risiko dimana misstatement tidak dapat tercegah dan terkoreksi oleh 

sistem internal control 

 Detection risk  risiko dimana auditor tidak dapat mendeteksi adanya misstatement 

selama audit dilaksanakan 

 

 Untuk memperkecil risiko audit, dapat dilakukan pendekatan dengan: 

1) menyelidiki keabsahan entitas dan integritas dan kompetensi manajemen sebelum 

penerimaan penugasan audit 

2) mempertimbangkan independensi perusahaan audit dan staf sebelum penerimaan 

penugasan audit 

3) memahami sifat entitas dan lingkungan di mana mereka beroperasi sebelum memulai 

pekerjaan audit rinci 

4) perencanaan oleh auditor untuk meminimalkan risiko gagal untuk mendeteksi salah saji 

material pada laporan keuangan dan tingkat asersi 

5) desain pendekatan audit dan pengaturan materialitas kinerja; membentuk tim keterlibatan 

dengan pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan 

6) desain program audit untuk memperoleh bukti yang diperlukan untuk membentuk 

kesimpulan pada tingkat asersi, yang mengarah ke pendapat atas kebenaran dan kewajaran 

laporan keuangan secara keseluruhan 

 

 Alat untuk memahami entitas dan menilai risiko mencakup pertanyaan awal dengan orang-

orang yang bertanggung jawab dalam entitas dan prosedur analitis. Awalnya informasi akan 

dikumpulkan dalam arti luas dan kemudian dikenakan pemeriksaan rinci. Memahami entitas 

termasuk sifatnya, lingkungan, dan pengendalian internal. 

 

 Sifat dan lingkungan dari perusahaan termasuk melihat risiko yang dihadapi dalam sektor 

industri dan sektor komersial; perubahan teknologi; apakah si perusahaan adalah perusahaan 

publik; apakah perusahaannya semakin tumbuh atau malah menurun; bagaimana si 

perusahaan dibiayai; apakah si perusahaan berinvestasi di perusahaan lain; dan pengalaman 

dari manajemennya itu sendiri. 

Pengendalian internal dari perusahaan termasuk: 

a) pengendalian lingkungan 

b) proses penilaian risiko 

c) sistem informasi 

d) pengendalian spesifik yang relevan terhadap audit 

e) komite audit dan fungsi audit internal 

 



 Perencanaan audit  membangun strategi audit secara keseluruhan dan mengembangan 

rencana audit untuk memperkecil risiko adanya salah saji material (material misstatement) 

yang tidak terdeteksi. Salah saji ini, termasuk karena kelalaian, dapat menjadi material ketika 

hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangannya. 

 

 Anggota tim yang mengaudit harus memliki pengalaman dan kemampuan untuk menangani 

kompleksitas dari sistem dan informasi akuntansi yang dimiliki oleh klien. Tim yang terlibat ini 

diarahkan dan diawasi oleh engagement partner dengan dukungan dari manager yang 

bertanggung jawab. 

 

 Auditor membuat tujuan dan menyiapkan program audit yang detail untuk mencari bukti-bukti 

dan mencapai tujuannya. 

 

 Masalah utama dalam konteks risiko adalah sifat dari proses akuntansi itu sendiri yang 

membutuhkan perkiraan yang akan dibuat dari banyak data yang muncul dalam laporan 

keuangan. Ketidakpastian estimasi meningkatkan kemungkinan salah saji. Auditor melihat ke 

kontrol yang dirancang untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang 

diperlukan tentang perkiraan mereka harus membuat. 

 

 Dalam perencanaan audit, auditor mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman 

tentang sistem akuntansi dan lingkungan pengendalian yang memadai untuk menentukan 

pendekatan audit, rekaman sistem dalam penggunaan dan pengujian untuk memastikan rekor 

tersebut valid dan membuat penilaian akhir dari risiko pengendalian. Jika pengendalian risiko 

dianggap rendah, auditor mengurangi prosedur substantif, tetapi prosedur substantif selalu 

harus dilakukan. prosedur substantif dirancang untuk mengurangi risiko deteksi. 

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑘 (𝐴𝑅) =  𝐼𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑘 (𝐼𝑅) × 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑅𝑖𝑠𝑘 (𝐶𝑅) × 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑖𝑠𝑘 (𝐷𝑅) 

Tetapi pengukuran terhadap komponen risiko diatas susah untuk ditentukan dan sangat 

subjektif. 

 

 Keberadaan dari departemen internal audit yang baik dalam perusahaan bisa mengurangi 

control risk dan inherent risk. 

 

 Banyak perusahaan audit mengadopsi pendekatan risiko bisnis untuk mengaudit pada asumsi 

bahwa auditor dapat mencapai Audit bertujuan serta membantu manajemen untuk mencapai 

tujuan perusahaan 

 

 Salah satu risiko tertentu adalah bahwa manajemen dapat terlibat dalam perataan laba. IASB 

dan APB sedang berusaha melalui standar akuntansi untuk melarang kegiatan ini 



 Risiko bisnis dan risiko yang melekat mirip dalam beberapa hal dan berbeda pada orang lain 

 

 Pendekatan risiko bisnis juga dapat diterapkan oleh perusahaan audit yang lebih kecil untuk 

audit entitas yang lebih kecil 

 

 Prosedur analitis berguna ketika auditor mengidentifikasi area risiko dengan evaluasi informasi 

keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal di kedua data keuangan dan non-

keuangan 

 

 Ada hubungan langsung antara penilaian audit dan risiko 

 

 Titik awal untuk manajemen audit yang efektif adalah untuk menciptakan struktur logis dalam 

perusahaan audit. Menciptakan lingkungan kontrol yang tepat dalam perusahaan merupakan 

prasyarat untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam kinerja audit. penting untuk 

mengalokasikan tanggung jawab untuk semua orang yang terlibat dalam pencapaian tujuan 

audit. 

 

 Surat keterlibatan menetapkan tempat dan menentukan kerangka acuan, kriteria yang audit 

dilakukan. 



CHAPTER 4 SC: OVERALL OBJECTIVES OF THE INDEPENDENT AUDITOR AND THE 

CONDUCT OF AN AUDIT IN ACCORDANCE WITH ISA 

 

Audit of Financial Statement 

Tujuan umum dari dilakukannya audit adalah unruk meningkatkan kredibilitas dari sebuah 

laporan keuangan, sehingga memastikan pengguna laporan keuangan tersebut daoat membuat 

keputusan yang benar untuk perusahaan. Auditor akan mengeluarkan opini tentang apakah 

laporan keuangan sudah wajar dalam semua hal material dan sesuai dengan kerangka kerja 

pelaporan seperti misalnya IFRS. Auditor yang mengikuti ISA dan kode etik akan mampu 

membentuk opini berdasarkan bukti yang ada. 

 

Materiality 

Materiality adalah konsep yang diterapkan oleh auditor untuk menilai apakah salah saji yang 

terdeksi maupun kelalaian informasi tersebut akan berpengaruh kepada keputusan ekonomi 

dari pengguna laporan keuangan. 

Menurut ISA 200, arti dari materiality adalah perbedaan antara jumlah, klasifikasi, presentasi 

atau pengungkapan dari item laporan keuangan yang dilaporkan dan jumlah, klasifikasi, 

presentasi atau pengungkapan yang diperlukan agar item tersebut sesyau dengan kerangka 

kerja pelaporan laporan yang berlaku. Salah saji (misstatement) ini dapat muncul dari 

kecurangan atau kesalahan. 

Penilaian tentang materiality ini dibuat oleh auditor sesuai referensi keadaan sekitar dan 

kebutuhan dari pengguna laporan keuangan. Dalam hal ini, auditor tidak akan 

mengkhawatirkan salah saji non material yang terdeteksi di laporan keuangan. 

 

Audit Evidence 

Auditor mengumpulkan bukti untuk mendukung jumlah dan pengungkapan yang terdapat 

dalam satu set laporan keuangan bertujuan umum. Oleh karena itu bukti audit diperlukan 

untuk mendukung opini yang akan diberikan di laporan auditor. 

Bentuk dari bukti audit ini dapat berupa penghitungan ulang nilai yang terkandung dalam 

laporan keuangan, memperoleh bukti dari catatan akuntansi entitas, diskusi dengan klien audit 

dan konfirmasi eksternal. Kecukupan dan kesesuaian bukti audit saling berkaitan. Kecukupan 

adalah pengukuran kuantitas bukti, sedangkan kesesuaian adalah pengukuran kualitas bukti 

audit. Agar auditor dapat menempatkan ketergantungan pada bukti audit, auditor perlu 

mempertimbangkan sumber dan sifat dari bukti yang dikumpulkan. 

 

Financial Statement Risk and Detection Risk 

Auditor dapat menganggap suatu laporan keuangan berrisiko rendah, yang berarti dia 

mengharapkan dan bergantung dari internal control perusahaan. Apabila laporan keuangan 



berrisiko rendah, detection risk maka akan menjadi tinggi berdasarkan fakta bahwa auditor 

bergantung kepada sistem internal control perusahaan. Langkah-langkah audit yang diambil 

menjadi tidak terlalu mendetail. Walaupun pada beberapa kondisi, auditor tetap melakukan 

prosedur audit yang mendetail (substantive) jika ia tidak bergantung pada sistem internal 

control. 

Begitu pula sebaliknya, apabila risiko dari laporan keuangan tinggi, maka detection risk pun 

akan rendah. Auditor akan melakukan prosedur audit yang substantive dan mendetail dan 

detection risk menjadi dibawah kendali si auditor. 

 

Inherent Limitation of Auditing 

Karena adanya keterbatasan dalam mengaudit, detection risk hanya bisa dikurangi, tidak 

dihilangkan, atau kata lainnya akan selalu ada. Keterbatasan yang melekat ini mengacu kepada 

bagaimana laporan keuangan dipersiapjkan, sehingga auditor butuh untuk mempersiapkan 

rencana audit untuk melakukan audit secara efektif dan memastikan bahwa auditor 

memberikan perhatian khusus ke area-area di laporan keuangan yang mungkin bisa saja terjadi 

material misstatement akibat adanya fraud atau error. 


