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Soal 1: Etika Profesi (UTS Semester Gasal 2015/2016) 

Dewasa ini terdapat perdebatan tentang perlu tidaknya rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan historis suatu perusahaan. Ketentuan 

tentang rotasi KAP menyatakan bahwa KAP, bukan partnernya, yang mengaudit laporan 

keuangan historis suatu perusahaan harus diganti setelah KAP yang bersangkutan mengaudit 

laporan keuangan perusahaan selama beberapa tahun tertentu. 

Diminta: 

A. Berikat pendapat Saudara, dengan memberikan skor, terhadap ketentuan rotasi KAP 

tersebut di atas. Skor yang digunakan adalah: 

a. Tidak setuju 

b. Kurang setuju 

c. Cukup setuju 

d. Dapat lebih setuju 

e. Sangat setuju 

B. Terhadap skor yang Saudara pilih, berikan alasan-alasannya. Fokuskan alasan-alasan 

tersebut dari sudut pandang kode etik akuntan walaupun Saudara juga boleh 

meninjaunya dari aspek lain. Buatlah alasan-alasan yang mendukung (pro) dan yang 

tidak mendukung (kontra). Bedakan alasan-alasan tersebut dari sudut pandang 

akuntan publik dan perusahaan (klien). 

C. Bagaimana pendapat Saudara kalau yang dirotasi adalah partnernya? 

 

  



 

 

Jawaban: 

A. Dapat lebih setuju. Hal ini menjaga etika dan independensi auditor, namun tetap 

memiliki pro dan kontra. 

B. Dari sudut pandang KAP: 

Pro: Kontra: 

-Menjaga independensi auditor. -Membuat setiap KAP fokus untuk 

bersaing mencari klien dibandingkan 

meningkatkan kualitas audit. 

-Meningkatkan objektivitas auditor. -Kualitas audit yang dihasilkan dapat 

menurun pada tahun-tahun pertama 

setelah dilakukannya rotasi KAP. Karena 

KAP yang baru harus dapat memahami 

kembali dari awal client specific 

knowledge. 

-Mencegah tumbuhnya hubungan 

istimewa antara KAP dengan kliennya, 

sehingga menjaga professional 

skepticism auditor. 

-Biaya audit yang dikeluarkan menjadi 

lebih besar, dengan penambahan 

signifikan pada biaya transisi. 

 

Dari sudut pandang perusahaan (klien): 

Pro: Kontra: 

-Munculnya perspektif berbeda oleh KAP 

yang baru. 

-Memungkinkan perusahaan melakukan 

opinion shopping. 

-Mendapatkan hasil audit yang lebih 

objektif. 

-Membutuhkan upaya lebih untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh KAP yang baru agar dapat memiliki 

pemahaman tentang perusahaan 

sebagaimana yang telah dimiliki KAP 

terdahulu. 

 -Membutuhkan waktu dan biaya dalam 

melakukan tender rutin atau pemilihan 

auditor yang baru. 

 

C. Jika hanya diberlakukan rotasi partner audit, ada kecenderungan bahwa KAP akan 

memiliki ketergantungan ekonomi dengan kliennya. Tentunya hal tersebut dapat 

mempengaruhi independensi auditor. Rotasi partner audit dapat diberlakukan dengan 

tetap memberlakukan rotasi KAP. 

  



 

 

SOAL 2: The Risk Based Approach to Audit (UTS Semester Gasal 2015/2016) 

Tujuan utama (primary objective) dari International Standard Audit (ISA) adalah memberikan 

panduan bagi profesi independen auditor akan pentingnya mengidentifikasi (identify) dan 

menilai (assess) risiko yang dihadapi dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan 

yang diaudit, Selanjutnya, ISA juga memperkenalkan beberapa istilah risiko audit yang perlu 

dipahami bagi independen auditor yaitu: 

- Business risk : The risk that the entity will fail to achieve its objectives. 

- Audit Risk : The risk that auditor may give an inappropriate audit opinion on the   

financial statement. The audit risk consists of inherent Risk (IR), Control Risk (CR), and 

Detection Risk (DR). 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas mohon anda dapat menjelaskan pertanyaan-

pertanyaan berikut ini: 

a. Jelaskan hubungan antara Business Risk dan Audit Risk. Mengapa kedua istilah 

tersebut sangat erat hubungannya namun dibedakan dalam pemahaman konsep Risk 

Based Audit dalam ISA. 

b. Berdasarkan pertanyaan butir (a) tersebut diatas, jelaskan mengapa ISA lebih 

menyarankan untuk menggunakan pedekatan Top Down Approach dalam menilai 

Audit Risk (terutama dalam menilai risiko dari IR dan CR) dibandingkan dengan 

pendekatan Bottom Up Approach? 

c. Anda ditugaskan untuk menilai risiko bisnis dalam audit atas laporan keuangan pada 

perusahaan yang bergerak dalam bidang industri telekomunikasi (celular). Berikanlah 

data contoh risiko bisnis yang dapat terjadi di industri telekomunikasi yang besar 

kemungkinan berdampak terhadap akun aktiva tetap perusahaan telekomunikasi 

yang anda audit. (Hint: belajar dari kasus gagalnya Nokia di Industri Celular) 

  



 

 

Jawaban: 

A. Hubungan antara risiko bisnis dan risiko audit  adanya risiko bisnis pada suatu 

entitas akan memunculkan risiko audit apabila auditor tidak melakukan audit yang 

memadai. Sifat dan industri bisnis klien akan mempengaruhi risiko bisnis yang akan 

dialaminya dan akan mempengaruhi risiko salah saji pada laporan keuangannya. 

Auditor harus bisa mengetahui risiko bisnis klien agar dapat memperkecil munculnya 

risiko audit. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh atas bisnis dan industri klien, 

serta pengetahuan tentang operasional perushaan klien merupakan hal yang penting 

dalam melakukan suatu audit yang memadai.  

 

Meskipun keduanya behubungan, tetapi risiko bisnis dan risiko audit dibedakan dalam 

pemahaman konsep Risk Based Audit dalam ISA. Hal itu dikarenakan oleh perbedaan 

nature dari kedua risiko. Risiko bisnis merupakan risiko yang berasal dari klien karena 

kegagalannya mencapai tujuan, sedangkan risiko audit berasal dari auditor sendiri 

karena kegagalannya memberikan opini audit yang tepat.  

 

B. Karena pada Top down approach, auditor akan mencari risiko keseluruhan (overall 

risk) terhadap internal control atas pelaporan keuangan. Kemudian setelah itu, auditor 

akan memeriksa entity-level control, lalu fokus pada akun yang signifikan. Lebih lanjut 

lagi, Pengukuran audit risk akan menjadi lebih relevan karena Auditor harus 

understand client’s Business and industry terlebih dahulu, baru kemudian melakukan 

assessment terhadap risiko bisnis klien dan selanjutnya melakukan assessment risk 

dari material misstatements, baik yang berupa Inherent Risk maupun yang berupa 

Control Risk. 

 

C. Contoh resiko bisnis yang dapat terjadi di industri telekomunikasi dan dampaknya 

terhadap aktiva tetap: 

o Adanya produk yang menjadi obsolete karena banyaknya kompetitor dengan 

teknologi baru. Hal tersebut akan memunculkan unused equipment atau juga 

potentially unsalable inventory yang pada akhirnya akan memunculkan 

kemungkinan misstatement pada laporan keuangan. 

o Adanya impairment yang besar terhadap goodwill, patent, dan fixed asset lainnya. 

Sehingga akan mempengaruhi fair presentation-nya pada laporan keuangan. 

(Hayes) 

 

  



 

 

Soal 3: Pre planning activities – client acceptance (SOAL UAS 2014) 

 

Tahap paling awal dari proses pengauditan adalah evaluasi apakah perusahaan yang meminta 

laporan keuangannya untuk diaudit dapat diterima sebagai klien. Sementara itu, sebuah 

kantor akuntan publik adalah bentuk badan usaha yang pendapatan utamanya berasal dari 

pemberian jasa audit. Seleksi klien, dengan demikian, akan mengurangi peluang memperoleh 

pendapatan dan bertentangan dengan tujuan usaha. 

 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut. Kaitkan jawaban saudara dengan risiko terkait 

atau pelanggaran etika yang mungkin terjadi. 

 

1. Mengapa seorang akuntan publik harus melakukan seleksi terhadap perusahaan yang 

akan diterima sebagai klien? 

2. Jelaskan faktor – faktor yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi penerimaan 

klien audit (bedakan antara klien baru dan klien lama)! 

3. Jelaskan pengaruh faktor-faktor tersebut dalam pertanyaan (2) dengan perencanaan 

audit yang akan saudara buat! 

 

  



 

 

Jawaban: 

1. Untuk memastikan bahwa klien yang akan diterima merupakan klien yang memiliki 

latar belakang dan integritas yang baik dalam hal laporan keuangan dan operasional 

bisnis, sehingga dapat mengurangi audit risk. Selain itu, auditor harus memahami 

hubungan auditor terhadap klien sebagai dasar pertimbangan apakah apabila 

menerima klien hal tersebut etis dan memenuhi professional requirements 

(Independen, kompeten). 

 

2. Klien baru: 

- Investigasi calon klien 

Melakukan wawancara dengan auditor sebelumnya, menyewa investigator 

profesional, menggunakan departemen akuntansi forensik. 

- Informasi mengenai klien 

Auditor harus memeriksa informasi mengenai background bisnis, laporan 

keuangan, dan industri dari klien.  

Klien lama:  

- Konflik sebelumnya dalam lingkup audit 

Mencari apakah di masa lalu terdapat material misstatement dalam laporan 

keuangan dengan memeriksa working papers tahun – tahun sebelumnya. 

- Tipe opini dan fees 

Negosiasi mengenai fee yang akan disepakati antara klien dengan KAP yang akan 

mengaudit. 

- Litigasi tertunda antara KAP dengan klien 

Jika klien terlibat dalam litigasi (proses pengadilan) dengan auditor, apabila 

auditor terus mengaudit klien yang  dapat membahayakan independensi auditor. 

- Management integrity 

KAP melihat bagaimana integritas manajemen klien, apakah meragukan atau 

tidak. 

 

3. Untuk klien baru, investigasi calon klien dengan melakukan konsultasi dengan auditor 

sebelumnya.  Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah auditor dapat sesuai dengan 

persyaratan etika dalam independensi, kompetensi spesifik, dan lain sebagainya. 

Selain itu, dengan mendapatkan informasi mengenai background bisnis, laporan 

keuangan, dan industri dari klien. Hal itu dapat membantu auditor untuk 

mengidentifikasi dan mengerti peristiwa, transaksi, dan praktek yang mungkin 

memiliki efek yang signifikan terhadap laporan keuangan atau laporan audit. 

Sedangkan, untuk klien lama dapat melihat apakah ada konflik sebelumnya dalam 

lingkup audit dengan memeriksa kembali working papers tahun-tahun sebelumnya 

akan mempermudah perencanaan audit dalam hal internal control yang akan 

diterapkan, menetapkan prosedur yang mampu mengidentifikasi perubahan yang 

signifikan, dan pengumpulan bukti-bukti secara komprehensif. Selain itu, auditor 



 

 

mampu mengidentifikasi inherent risk, control risk, dan detection risk untuk 

mengurangi audit risk. Apabila risiko – risiko yang ada cukup berat maka auditor dapat 

menolak klien tersebut. 

 

 

 


