
 

 

 



 

 

SOAL 1 (Nature and Objective of Auditing) 

Auditor sering mendapat ancaman akan diadukan ke pihak berwenang oleh stakeholders 

apabila laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit tidak merepresentasikan kondisi 

sesungguhnya dikarenakan terdapat praktik kecurangan (fraud). Menurut Anda, apakah auditor 

harus merasa takut dengan acaman tersebut? Kaitkan jawaban Aanda dengan objektif dari 

audit! 

SOAL 2 (Mandatory Audit VS Voluntary Audit) 

Apa perbedaan antara konsep mandatory audit dengan voluntary audit? Jelaskan! 

SOAL 3 (Auditors’ Services) 

Jelaskan elemen-elemen ketika melakukan assurance engagement! 

SOAL 4 (Professional Requirements to Become Public Accountant in Indonesia) 

Jelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi sebagai akuntan publik di Indonesia! 

SOAL 5 (Ethics for Professional Accountant) 

Jelaskan prinsip fundamental akuntan profesional yang telah diatur oleh International Ethics 

Standard Board for Accountants (IESBA)! 

SOAL 6 (Audit Risk Model) 

Dalam melakukan suatu audit, auditor dihadapkan dengan risiko-risiko. Risiko audit sendiri 

memiliki tiga komponen, yaitu risiko bawaan (inherent risk), risiko pengendalian (control 

risk), dan risiko deteksi (detection risk). American Institute of Certified Public Accountant 

(AICPA) mengilustrasikan hubungan risiko-risiko tersebut dengan sebuah saringan. Jelaskan 

ilustrasi saringan yang dimaksud tersebut! 

SOAL 7 (Pre-planning Activities - Client Acceptance) 

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 dengan klien lama)! 

3. Jelaskan perencaan audit yang dapat dibuat dalam menanggapi faktor-faktor yang 

sudah dijawab di poin (2)! 

 
 
 
 
 
 



 

 

JAWABAN: 
 

SOAL 1 (Nature and Objective of Auditing) 

Auditor tidak harus merasa takut dengan ancaman dari para stakeholders. Adanya indikasi 

praktik kecurangan dalam penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari pihak 

yang membuat laporan keuangan tersebut, yaitu manajemen perusahaan itu sendiri. Sesuai 

dengan objektif dari audit berdasarkan ISA 200, auditor bertanggungjawab untuk 

memberikan opini atas laporan keuangan, apakah laporan keuangan terbebas dari 

kemungkinan salah saji yang material(material misstatement). Walaupun demikian, 

auditor memiliki limitasi dalam menilai laporan keuangan yang telah disajikan perusahaan 

karena asurans yang diberikan adalah reasonable assurance. Reasonable assurance memiliki 

arti bahwa jaminan yang diberikan oleh auditor dalam bentuk opini bersifat tidak mutlak dapat 

menjamin semua risiko, melainkan jaminan yag beralasan, masuk akal, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Adanya limitasi tesebut membuat para investor tidak bisa 

sepenuhnya menyalahkan auditor apabila laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi 

sesungguhnya. Sekali lagi, perusahaan sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangan 

lah yang memiliki tanggung jawab apabila terdapat kesalahan dalam penyajiannya. 

 

SOAL 2 (Mandatory Audit VS Voluntary Audit) 

 Mandatory Audit Voluntary Audit 

Definisi Proses audit merupakan sebuah kewajiban bagi 

sebuah entitas secara hukum dan proses audit 

hanya boleh dilakukan oleh auditor yang sudah 

memenuhi syarat terkait pendidikan dan 

pengalamannya. 

Proses audit bukan 

merupakan sebuah 

kewajiban bagi sebuah 

entitas secara hukum. 

Sifat Mengikat; aturan yang berlaku: Pasal 68 ayat 1 UU 

No.40 Tahun 2007 

Fleksibel. 

Tujuan Mengikuti regulasi yang berlaku Meningkatkan confidence 

dari para pemangku 

kepentingan terhadap 

kondisi perusahaan. 

Pihak 

Terkait 

Perseroan Terbatas bersifat Tbk. (berdasarkan Pasal 

68 Ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 

Segala bentuk entitas. 

 



 

 

SOAL 3 (Auditors’ Services) 

Dalam pelaksanaan assurance engagement, terdapat lima elemen yang berlaku: 

A. Hubungan Tripartit (Three Party Relationship) 

Elemen ini menjelaskan pentingnya keterlibatan praktisi, penanggung jawab, dan 

pengguna dalam melaksanakan tugas assurance. Penanggung jawab (manajemen) 

bertugas untuk menyiapkan pokok tugas (contoh: akun tertentu dalam laporan 

keuangan yang bersifat signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan) 

dengan kriteria (asersi) yang kemudian akan diperiksa (diaudit) oleh praktisi (auditor). 

Setelah diaudit, hasil akan diberikan kepada pengguna (investor) untuk pengambilan 

keputusan. 

B. Pokok Tugas (Appropriate Subject Matter) 

Pokok tugas adalah objek dari assurance engagement yang dapat berbentuk informasi 

atau data, sebuah sistem dan proses, ataupun perilaku dari perusahaan. Pokok Tugas 

(contohnya laporan keuangan) harus dapat diidentifikasi dan mampu dievaluasi atau 

diukur berdasarkan kriteria yang sesuai. Selain itu, pokok tugas harus dapat 

memberikan bukti yang memadai. 

C. Kriteria (Suitable Criteria) 

Kriteria adalah patokan yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur pokok 

tugas sehingga praktisi dapat mengambil professional judgement yang sesuai. Di 

Indonesia, patokan yang digunakan adalah PSAK. Ada beberapa syarat kriteria yang 

baik, yaitu: Relevance, Completeness, Reliability, Neutrality, dan Understandability.  

D. Bukti (Sufficient Appropriate Evidence) 

Berdasarkan International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3000, bukti 

(evidence) memiliki arti kumpulan informasi yang digunakan oleh praktisi (auditor) 

sebagai basis dalam pengambilan keputusan (opini audit). Dengan adanya bukti, risiko 

terkait pengambilan kesimpulan yang salah dapat dikurangi (assurance engagement 

risk). Bukti yang diberikan juga harus cukup dalam segi kuantitas (sufficient) dan tepat 

dari segi kualitas (appropriate).  

E. Laporan Asurans (Assurance Report) 

Dalam assurance report, terdapat dua kemungkinan bentuk laporan yang akan keluar, 

yaitu reasonable assurance dan limited assurance. Reasonable assurance merupakan 

asurans yang diberikan oleh auditor berdasarkan bukti yang cukup, tepat, dan 

memenuhi kriteria (asersi) yang sudah dibuat serta opini diberikan dalam bentuk 

jaminan positif (positive assurance). contoh kalimat dalam reasonable assurance  

adalah “menyajikan secara wajar dalam semua hal material”. limited assurance 

merupakan asurans yang diberikan oleh auditor berdasarkan bukti yang cukup dan tepat 

serta asurans yang diberikan berbentuk negatif (negative assurance), Contoh kalimat 



 

 

dalam limited assurance adalah “tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin 

laporan keuangan ini tidak sesuai, dalam semua hal yang material, dengan 

IFRS/lainnya” . 

 

SOAL 4 (Professional Requirements to Become Public Accountant in Indonesia) 

A. PP no. 20 Tahun 2015 Pasal 3  

1. Untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik, seseorang harus memiliki pengetahuan dan 

kompetensi di bidang akuntansi atau telah terdaftar dalam register negara untuk akuntan.  

2. Pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diperoleh melalui:  

a) Program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang akuntansi pada 

perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh 

pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) Program pendidikan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3) di bidang akuntansi yang 

diselenggarakan perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang 

telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

c) Pendidikan profesi akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan; 

d) Pendidikan profesi Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundangundangan.  

B. UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pasal 6  

Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a) Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;  

b) Berpengalaman praktik memberikan jasa asurans;  

c) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

d) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;  

e) Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;  

f) Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

g) Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan  

h) Tidak berada dalam pengampuan. 

 

 

 

 



 

 

SOAL 5 (Ethics for Professional Accountant) 

Berdasarkan Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants yang telah diatur 

oleh IESBA, terdapat lima prinsip fundamental yang harus dimiliki akuntan profesional, yaitu: 

A. Integrity (Integritas) 

Akuntan harus tegas, jujur, adil, berkata seterang-terangnya dalam hubungan 

profesional dan tidak menutupi informasi dalam berbagai bentuk. Selain itu, akuntan 

tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain. 

Jika dikaitkan, mereka harus mengambil langkah-langkah untuk tidak dikaitkan dengan 

informasi berikut. 

B. Objectivity (Objektivitas) 

Akuntan harus bertindak secara objektif dan tidak terpengaruh oleh situasi tertentu 

sehingga tetap bisa memberikan professional judgement. Seorang Akuntan tidak boleh 

melakukan aktivitas profesional jika ada suatu keadaan dimana akan mempengaruhi 

pertimbangan profesionalnya. 

C. Professional Competence and Due Care (Kompetensi dan Kehati-hatian 

Profesional) 

Akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian profesional untuk menjamin 

bahwa Akuntan memiliki kompetensi dalam memberikan jasa audit terkait. Selain itu, 

Akuntan harus bersikap dan bertindak secara hati-hati serta teliti ketika memberikan 

jasa audit terhadap klien.  

D. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien sebagai bentuk 

profesionalitas. Hal-hal yang harus dilakukan Akuntan diantaranya adalah waspada 

terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, menjaga kerahasiaan 

informasi, dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak yang tidak memiliki 

otoritas untuk mengetahui informasi bersangkutan. 

E. Professional Behaviour (Perilaku Profesional) 

Akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

menghindari perilaku baik yang diketahui atau seharusnya diketahui) yang dapat 

mendiskreditkan profesi. Selain itu, Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, 

pekerjaan, atau aktivitas apapun yang dapat atau mungkin merusak integritas, 

objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip 

dasar etika. 

 



 

 

SOAL 6 (Audit Risk Model) 

 

Risiko bawaan atau inherent risk merupakan suatu risiko dimana suatu akun rentan terhadap 

salah saji yang material, dengan asumsi bahwa tidak ada kontrol yang terkait. Risiko ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: 

A. Complexity atau kekompleksan transaksi. Artinya semakin kompleks suatu transaksi, 

inherent risk semakin tinggi. 

B. Subjectivity, yaitu apakah akun tersebut mengandung estimasi, sebab hal tersebut 

melibatkan subjektivitas seseorang, dan rentan terhadap inherent risk 

C. Change, yaitu perubahan sifat atau keadaan item-item laporan keuangan, atau perubahan-

perubahan lainnya yang dapat mengubah estimasi akuntansi.  

D. Uncertainty, yaitu ketidakpastian atas suatu transaksi. Biasanya berupa estimasi, provisi. 

E. Susceptibility, yaitu kerentanan terhadap salah saji karena adanya bias manajemen atau 

kecurangan dalam membuat estimasi akuntansi. 

F. Likuiditas aset. Semakin likuid, artinya aset semakin mudah dicuri, sehingga inherent risk-

nya juga tinggi. Contoh: kas 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, risiko ini berasumsi bahwa tidak ada kontrol yang 

terkait. Sehingga kemudian kontrol dibentuk untuk menanggapi adanya risiko tersebut. 

Namun, ada saja hal-hal yang terlepas dari kontrol tersebut, atau yang disebut dengan risiko 

kontrol (control risk), yaitu risiko bahwa salah saji yang terjadi tidak dapat dicegah, dideteksi, 

atau dikoreksi dengan adanya kontrol internal. Di sinilah kemudian auditor melakukan 

prosedur audit untuk mendeteksi salah saji yang tidak terdeteksi oleh kontrol internal. Namun, 

setelah melakukan berbagai prosedur yang ada, ada juga risiko bahwa auditor gagal dalam 

mendeteksi salah saji material, sehingga auditor memberikan opini yang salah. Hal ini disebut 

dengan audit risk.  

 

 

 



 

 

SOAL 7 (Pre-planning Activities - Client Acceptance) 

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 secara historis dan menyeluruh untuk memastikan 

tidak ada risiko benturan kepentingan antara klien dengan auditor dari segi 

independensi. 

2. Klien baru: 

 

A.  Evaluasi latar belakang klien dan tujuan yang ingin diperoleh dalam audit 

Mengetahui bisnis klien dengan melakukan proses bertanya (inquiry) dengan klien 

terkait informasi bisnis klien, laporan keuangan, dan subjek lainnya yang akan diaudit. 

Walaupun informasi yang didapatkan masih terbatas, mengenali bisnis klien akan terus 

dilanjutkan di fase kedua setelah engagement diterima untuk membentuk audit 

planning yang matang. 

B. Evaluasi kompetensi auditor dalam memenuhi ethical requirement terhadap 

klien 

Menentukan apakah hubungan auditor dengan klien dapat menimbulkan adanya 

benturan kepentingan yang dapat mengganggu independensi auditor, serta apakah 

auditor memiliki kompetensi dalam mengaudit industri dari klien tersebut. 

C. Evaluasi kebutuhan other professionals 

Menentukan apakah dalam mengenali bisnis klien untuk proses audit dan juga 

pemberian opini yang optimal, perlu dibutuhkannya seorang profesional yang jauh 

lebih memahami bidang berkaitan. Seperti contoh, dalam mengaudit perusahaan yang 

bergerak di bidang asuransi, auditor akan membutuhkan seorang aktuaris yang lebih 

memahami mengenai metode perhitungan asuransi. 

D. Komunikasi dengan auditor terdahulu 



 

 

Untuk mengetahui informasi dan latar belakang klien, auditor dapat berkomunikasi 

dengan auditor terdahulu sehingga auditor dapat lebih mengenali sejarah dari klien 

tersebut. Walaupun demikian, auditor terdahulu tidak dapat memberikan informasi 

yang bersifat confidential sehingga pemberian informasi cukup terbatas. 

E. Menyiapkan client proposal 

Membuat proposal yang berisikan profil dari Kantor Akuntan Publik, tipe jasa yang 

diberikan,  langkah-langkah singkat yang akan dilakukan ketika melakukan proses 

audit, dll. 

F. Menentukan staf yang akan melaksanakan proses audit 

Menentukan staf yang memahami bidang dan industry yang berhubungan dengan 

perusahaan klien sehingga mampu membentuk sebuah audit planning yang matang 

 

G. Memperoleh engagement letter 

Memperoleh engagement letter sebagai bentuk resmi dari kerja sama antara pihak 

Kantor Akuntan Publik sebagai auditor dengan pihak klien sebagai auditee. 

Klien lama: 

A. Konflik sebelumnya dalam lingkup audit 

Mencari apakah di masa lalu terdapat material misstatement dalam laporan keuangan 

dengan memeriksa working papers tahun – tahun sebelumnya. 

B. Tipe opini dan fees 

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

mengaudit. 

C. Litigasi tertunda antara KAP dengan klien  

Apakah terdapat litigasi (proses pengadilan) yang tertunda dengan auditor. Apabila ada, 

hal ini dapat membahayakan independensi auditor. 

D. 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. Selanjutnya, auditor perlu menyelidiki apakah auditor memenuhi 

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

itu, auditor harus mendapatkan informasi mengenai background bisnis, laporan 

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

mengidentifikasi dan mengerti peristiwa, transaksi, dan praktik yang mungkin memiliki 

efek yang signifikan terhadap laporan keuangan atau laporan audit. Terakhir, perlu 

adanya identifikasi mengenai apakah dibutuhkan tenaga other professional dalam 



 

 

mengenali bisnis klien agar proses perencanaan dan juga pemberian opini audit dapat 

berlangsung secara optimal. 

 

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

lingkup audit dengan memeriksa kembali working papers tahun-tahun sebelumnya. Hal 

ini akan mempermudah perencanaan audit dalam hal penetapan prosedur yang mampu 

mengidentifikasi perubahan yang signifikan, dan pengumpulan bukti-bukti secara 

komprehensif. 

 

 


