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(Abstract)
Audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat keseuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai kepentingan yang berlaku. Audit
harus di rencanakan untuk memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup dalam situasi saat itu,
membantu menekan biaya audit, dan menghindari salah pengertian dengan klien. Perencanaan
audit memiliki beberapa langkah penting, yakni memperoleh pemahaman tentang bisnis dan
industri klien, melaksanakan prosedur analitis, membuat pertimbangan awal tentang tingkat
materialistas, mempertimbangkan resiko audit, mengembangkan strategi audit awal untuk asersi
signifikan, dan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Risiko audit merupakan
risiko yang melekat pada kegiatan audit yang merupakan ketidakpastian yang di alami oleh
auditor berupa inherentrisk, control risk dan detected risk.Perencaan audit dan penilaian atas
resiko merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit untuk menunjang kesuksesan audit
untuk mengurangi risiko dan mencapai efektivitas dan efisiensi kegiatan audit.

Pendahuluan
Perencanaan audit adalah suatu tahapan yang terperinci, yang menyangkut prosedur dan
rencana auditor yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu audit. Perencanaan audit adalah
total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal
sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Keberhasilan
penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh
auditor.
Menurut Standar pekerjaan lapangan pertama Profesional Akuntan Publik (SPAP)
mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai yaitu: ´Pekerjaan harus direncanakan sebaikbaiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.´ (IAI, 2001). Menurut
Standar Auditing 316 dalam Standar Profesional AkuntanPublik (Ikatan Akuntan Indonesia,
2001) mensyaratkan agar audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas
pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan´. Menurut SA Seksi 326 (PSA
No. 07), Paragraf Audit No. 20 menyatakan bahwa Auditor pada hakikatnya harus dirumuskan
dalam jangka waktu dan biaya yang wajar.
Tahapan perencaan audit merupakan sesuatu yang penting dalam proses audit. Terdapat
tiga alasan utama (Arens et al, 2000) mengapa audit harus di rencanakan, yakni:

1. Untuk memungkinkan auditor memperoleh bukti kompeten yang cukup. Perencanaan
yang baik akan memudahkan auditor dalam melakukan pekerjaan lapangannya, karena
auditor bekerja sesuai dengan program audit yang telah dibuat sebelumnya.
2. Untuk membantu menekan biaya audit. auditor harus dapat bekerja secara efisien.
Bekerja secara efisien berarti auditor hanya melakukan prosedur audit yang benar-benar
dibutuhkan untuk proses audit dan tidak melaksanakan prosedur audit yang tidak bernilai
tambah.
3. Untuk menghindari kesalah pahaman dengan klien. Dengan adanya perencanaan audit
yang baik, maka auditor akan dapat melaksanakan proses audit dengan baik dan tepat
waktu. Ketepatan penyelesaian proses audit dapat meningkatkan nilai tambah bagi
Kantor Akuntan Publik, karena klien merasa senang dan puas terhadap hasil pekerjaan
KAP, dan apabila hal ini dapat terus dipertahankan, maka nama baik KAP dapat terus
terjaga.
Perencanaan mengatur urutan setiap bagian atau tahapan yang harus berurutan yang
bertujuan untuk mencapai tujuan audit yang diinginkan. Perencaan audit harus dilakukan setiap
saat sebelum memulai pelaksanaan audit. Auditor harus merencanakan audit dengan baik agar
tahap pelaksanaan audit dapat berlangsung secara sukses. Perencanaan audit dapat
memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada saat audit, membantu
menjaga biaya audit tetap wajar dan untuk menghindari kesalahpahaman dengan auditee.

Pembahasan
2.1 Perencanaan audit dan penilaian resiko
2.1.1 Perencanaan audit
Perencanaan audit harus dibuat dalam rangka untuk memnuhi standar pelaksanaan
audit yang menyatakan bahwa audit harus di rencanakan sebaik-baiknya dan jika di
gunakan tenaga-tenaga pembantu harus di pimpin serta di awasi sebagaimana mestinya.
Secara umum, terdapat tiga tahapan audit, yakni:
1. Tahap perencanaan:
a. melakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi dan menilai resiko
b. megembangkan rencana audit berdasarkan penilaian resiko

c. menjadwalkan audit dan mengalokasikan sumber daya
d. mereview laporan audit dan kertas kerja audit periode sebelumnya
2. Tahap pelaksanaan:
a. mengunjungi area yang akan diaudit dan melakukan survei lapangan
b. menyiapkan audit program berdasarkan hasil survei lapangan
c. menyiapkan dan mengirimkan surat perikatan audit (audit engagement letter) untuk
memulai audit
d. melakukan audit sesuai dengan yang direncanakan
e. mendokumentasikan proses audit, melakukan prosedur audit seperti yang
direncakanan dan menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung temuan.
3. Tahap Pelaporan
a. mengembangkan laporan audit awal yang berisi temuan awal audit
b. melengkapi dokumentasi audit dan merangkum temuan audit yang berpotensial
c. mereview laporan audit bersama dengan auditee
Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelakasanaan dan lingkup
audit yang diharapkan. Sifat, lingkup,dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan
kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas dan pengetahuan tentang bisnis entitas.
Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan (Arens et al, 2000) antara lain:
1. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat entitas
tersebut.
2. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut
3. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang
signifinkan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi
akuntansi pokok perusahaan.
4. Tingkat resiko pengendalian yang direncakan.
5. Pertimbangan awal tentang materialitas untuk tujuan audit.
6. Pos laporan keuangan yang mungkin membutuhkan penyesuaian.
7. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti
resiko kekeliruan atau kecurangan materal atau adanya transaksi dengan pihak-pihak
yang mempunyai hubungan istimewa.
8. Sifat laporan auditor, kepada siapa laporan tersebut akan diserahkan.

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan pada saat
pekerjaan harus dilaksanakan yaitu membuat suatu program audit secara tertulis (satu set
program audit tertulis) untuk setiap audit. Pada dasarnya dasar-dasar dalam perencaan audit
haruslah mencakup aktivitas:
a) Rencana efektif untuk melakukan aktivitas audit
b) Lamanya waktu yang akan dibutuhkan untuk mengaudit
c) Standard efektivitas pendekatan yang dipakai dalam melakukan audit.

Terdapat tujuh bagian utama dalam perencanaan audit, yakni sebagai berikut :
1. Perencanaan awal audit
2. Memperoleh informasi mengenai latar belakang
3. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien
4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan
5. Menentukan materialitas dan risiko
6. Memahami struktur pengendalian intern
7. Mengembangkan rencana dan program audit secara menyeluruh
Tahap-tahap dalam proses perencanaan audit meliputi:
1. Mendapatkan Pemahaman Tentang Bisnis dan Bidang Usaha Klien
Sebelum menyelidiki mengenai bisnis dan usaha klien auditor telah memutusakan
apakah menerima ataukah melanjutkan untuk melaksanakan audit, mengevaluasi alasan klien
untuk diaudit dan mendapatkan surat penugasan.
a) Menyelidiki klien baru. Berdasarkan sebelum menerima klien baru, auditor harus
menyelidiki apakah memutuskan untuk menerima atau menolak klien tersebut,
mengevaluasi prospektif bisnis usahanya dalam stabilitas keuangan dan hubungannya
dengan kantor akuntan publik.
b) Menyelidiki klien lama. Berdasarkan PSA 16 (ISA 315) apabila calon klien sebelumnya
telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang lain maka auditor pengganti diwajibkan
untuk berhubungan dengan auditor sebelumnya agar dapat membantu melakukan
pengevaluasian apakah mau menerima ataukah menolak penugasan tersebut. Apabila
calon klien belum pernah diaudit ebelumnya makan perlu diadakan penyelidikan dengan
pihak terkait yang lain misalnya pengacara lokal, kantor akuntan publik yang lain, bank

maupun perusahaan lain. Namun bianya kantor akuntan publik seringkali mengevaluasi
klien yang sudah ada setiap tahun untuk memutukan apakah terdapat alasan lain yang
membuat auditor untuk tidak melanjutkan audit.
c) Mengidentifikasi alasan klien meminta untuk diaudit. Alasan dilakukannya audit erat
kaitannya dengan dua hal, yaitu siapa yang menggunakan laporan keuangan klien dan
maksud dari penggunaan laporan keuangan itu. Peran auditor haruslah mampu untuk
independen dan terbebas dari kepentingan pihak manapun baik di dalam maupun diluar
entitas. Hal ini dikaitkan dengan adanya peranan auditor untuk mengurangi konflik
kepentingan dalam entitas. Konflik kepentingan terjadi karena adanya perbedaan peranan
manajer untuk mengelola aset entitas dengan pemilik saham sebagai pemiliki entitas.
d) Mendapatkan surat penugasan. Surat penugasan adalah kesepakatan antara auditor
dengan klien untuk melaksanakan audit terkait. Dalam surat ini juga mencantumkan
pembatasan untuk auditor seperti pembatasan waktu audit.
Auditor harus mengetahui hal-hal berikut dalam mendapatkan pemahaman mengenai bisnis dan
usaha klien:
1. Jenis usaha, jenis produk dan jasa, lokasi perusahaan, dan karakteristik operasi
perusahaan, seperti misalnya metode produksi dan pemasaran. Hal ini termasuk dengan
unsur legalitas perusahaan seperti akta pendirian, anggaran dasar, notulen rapat, struktur
organisasi, dan kontrak.
2. Jenis industri, dan mudah tidaknya industri terpengaruh oleh kondisi ekonomi, serta
praktik dan kebijakan yang lazim dalam industri tersebut. Hal ini terkait dengan resiko
yang ditanggung oleh perusahaan yang akan mempengaruhi resiko audit.
3. Ada tidaknya transaksi-transaksi yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa
dijelaskan dalam PSA 34 (SA 334) yang dapat diartikan sebagai perusahaan afiliasi,
pemilik utama perusahaan klien, maupun pihak lain yang berhubungan dengan klien
dimana salahsatunya dapat mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasional
perusahaan. Sedangan yang dimaksud dengan transaksi hubungan istimewa adalah
transaksi antara klien dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa misalnya
adanya transaksi penjualan persediaan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak.
Transaksi hubungan istimewa tersebut haruslah diungkapkan dan seluruh pihak yang

mempunyai hubungan istimewa haruslah diidentifikasi dan dimasukkan dalam berkas
permanen pada awal penugasan audit.
4. Peraturan pemerintah yang berpengaruh terhadap perusahaan dan industri tersebut.
5. Struktur pengendalian intern perusahaan termasuk kebijakan internal perusahaan.
Pengendalian internal dijelaskan didalam SOx Section 404 dan AS 5. Dikutip dari
publikasi IFAC, bahwa:
a) Perusahaan atau entitas membangun, melaksanakan dan memelihara lingkungan
dan sistem pengendalian internal agar laporan keuangan perusahaan bebas dari
resiko salah saji material, baik disebabkan oleh kesalahan (error) maupun
kecurangan (fraud).
b) Resiko yang dihadapi entitas akibat terjadinya error dan fraud berkisar dari resiko
rendah (low risk), resiko moderat (moderat risk) dan risiko tinggi (high risk).
6. Laporan-laporan yang harus disampaikan kepada instansi tertentu, misalnya ke Bapepam
Untuk mendapat pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien, berikut terdapat
beberapa prosedur:
1. Review kertas kerja tahun sebelumnya
Kertas kerja akan dapat menunjukkan masalah-masalah yang terjadi pada audit
sebelumnya yang di perkirakan akan masih berlanjut pada tahun berikutnya.
2. Review data perusahaan dan industri
Untuk memperoleh data tentang klien, auditor dapat:
•

Review akte pendirian atau eraturan hukumnya

•

Membaca notulen rapat direksi dan rapat pemegang saham

•

Analisis laporan keuangan tahunan dan interim, dan keputusan pajak

•

Memahami penerapan peraturan pemerintah

•

Membaca perpanjangan kontrak yang penting

•

Membaca publikasi industri yang berkaitan dengan pengembangan usaha

3. Peninjauan pabrik dan kantor klien
Tujuannya adalah untk mengetahui tata letak pabrik, proses produksi, hasil produksi
utama dan sampingan, serta metode pengamanan persedian.
4. Mengadakan wawancara

Wawancara dan diskusi di lakukan dengan komite aduit dan manajemen untuk
mengungkapkan perkembangan usaha dan keadaan yang mempengaruhi organisasi
secara material.
5. Penentuan adanya hubungan istimewa
Pengungkapan atas transaksi dalam hubungan istimewa harus meliputi sifat hubungan
antara pihak-pihak yang bersangkutan, penjelasan transaksi yang terjadi beserta
nominalnya, jumlah utang-piutang yang terjadi beserta syarat penyelesaiannya.

2. Melaksanakan prosedur analitis.
Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan
mempelajari hubungan logi antara data keuangan dan data non keuangan yang meliputi
perbandingan-perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Tujuan prosedur
analitik dalam perencanaan antara lain:
1. Meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi yang terjadi sejak
tanggal audit terakhir.
2. Mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang
bersangkutan dengan audit.
3. Prosedur analitik dapat mengungkapkan :
a. Peristiwa atau transaksi yang tidak biasa
b. Perubahan akuntansi
c. Perubahan usaha
d. Fluktuasi acak
e. Salah saji
Prosedur analitis memiliki tahap-tahap sebagai berikut:
a) Mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang harus dibuat
b) Mengembangkan harapan
c) Melaksanakan data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan
d) Menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan
tersebut
e) Menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit
f)

3. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
Material awal perlu ditetapkan karena pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan
diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Materialitas awal dapat ditentukan
melalui dua tahap, yaitu dengan tingkat laporan keuangan, dan tingkat saldo akun.
4. Mempertimbangkan risiko bawaan
Risiko bawaan (inherent risk) adalah suatu risiko salah saji yang melekat dalam saldo
akun atau asersi tentang suatu saldo akun. Risiko pengendalian (control risk) adalah suatu risiko
tidak dapat dicegahnya salah saji material dalam suatu saldo akunatan asersi tentang suatu saldo
akun oleh pengendalian intern. Risiko deteksi (detection risk) adalah suatu risiko tidak
terdeteksinya salah saji material dalam suatu saldo akun atau asersi tentang suatu saldo akun oleh
prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Risiko audit (audit risk) adalah suatu risiko
kegagalan auditor dalam memodifikasi pendapatannya atas laporan keuangan yang secara
material disajikan salah.
5. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan
dengan klien berupa audit tahun pertama
Auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk meyakini bahwa ;
a. Saldo awal tidak mengandung salah saji yang mempunyai dampak material terhadap
laporan keuangan tahun berjalan
b. Saldo penutup tahun sebelumnya telah ditransfer dengan benar ke tahun berjalan atau
telah dinyatakan kembali, jika hal itu smestinya dilkakukan
c. Kebijakan akuntansi yang semestinya telah diterapkan secara konsisten
6. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan
Tujuan akhir perencanaan dan pelaksanaan audit yang dilakukan auditor adalah untuk
mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah, untuk mendukung pendapat apakah, dalam
semua hal yang material, laporan keuangan disajikan secara wajar. Tujuan ini diwujudkan
melalui pengumpulan dan evaluasi bukti tentang asersi yang terkandung dalam laporan keuangan
yang disajikan oleh manajemen.
7. Memahami pengendalian intern klien
Sebelum melaksanakan pekerjaan audit, terlebih dahulu auditor harus menyusun rencana
audit secara sistematis. Rencana audit tersebut berfungsi sebagai:

a. Pedoman pelaksanaan audit,
b. Dasar untuk menyusun anggaran,
c. Alat untuk memperoleh partisipasi manajemen,
d. Alat untuk menetapkan standar,
e. Alat pengendalian, dan
f. Bahan pertimbangan bagi akuntan publik yang diberi penugasan oleh perusahaan.

2.1.2 Penilaian risiko
ISA 315.5 menjelaskan bahwa auditor wajib melakukan prosedur penilaian risiko
untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan
keuangan dan pada tingkat asersi. Prosedur penilaian risiko itu sendiri tidak memberikan
bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini audit. ISA 315.6
menjelaskan bahwa prosedur penilain risiko meliputi:
a) Bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas yang menurut auditor mungkin
mempunyai informasi yang dapat membantu mengidentifikasi risiko salah saji material
yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan
ISA 240.17 menjelaskan bahwa auditor wajib menanyakan kepada manajemen tentang:
a) Penilaian oleh manajemen mengenai risiko salah saji material dalam laporan
keuangan karena kecurangan, termasuk tentang sifat, luas, dan berapa seringnya
penilaian tersebut dilakukan
b) Proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko
kecurangan dalam entitas itu, termasuk risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh
manajemen atau yang dilaporkan kepada manajemen, atau risiko kecurangan
mungkin terjadi dalam jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan
c) Komunikasi manajemen dengan TCWG mengenai proses yang dilakukan
manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam
entitas itu
d) Komunikasi manajemen dengan karyawan, jika ada, tentang pandangan
manajemen mengenai praktik-praktik bisnis dan perilaku etis.

b) Prosedur analitikal
Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan
mempelajari hubungan logi antara data keuangan dan data non keuangan yang meliputi
perbandingan-perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor.
Tujuan prosedur analitik dalam perencanaan antara lain:
1) Meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi yang terjadi sejak
tanggal audit terakhir.
2) Mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang
bersangkutan dengan audit.
3) Prosedur analitik dapat mengungkapkan :
a) Peristiwa atau transaksi yang tidak biasa
b) Perubahan akuntansi
c) Perubahan usaha
d) Fluktuasi acak
e) Salah saji
Prosedur analitis memiliki tahap-tahap sebagai berikut:
a) Mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang harus dibuat
b) Mengembangkan harapan
c) Melaksanakan data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan
d) Menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan
tersebut
e) Menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit

c) Pengamatan dan inspeksi
Observasi atau pengamatan dan inspeksi (bertanya) mempunyai dua fungsi yaitu:
1. Mendukung prosedur bertanya (inquiries) kepada manajemen dan pihak-pihak
lain
2. Menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya.
Ketiga prosedur tersebut dilakukan selama berlangsungnya audit. Dalam banyak situasi,
hasil dari satu prosedur akan membawa pada prosedur lain. Ketiga prosedur tersebut merupakan

hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh auditor agar risiko salah saji material dapat
teridentifikasi dan menjadikan informasi yang relevan bagi entitas maupun pengguna eksternal.
2.2 Studi Kasus perencanaan audit dan penilaian risiko
2.2.1 Permasalahan
PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian
laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan
stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi
akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005,
perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti
dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.
Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan
keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan
keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan
Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan
publik.
Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum
disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus
Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh
akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari
laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:
1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan
keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban
PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN)
sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir
tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada
beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal
berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak
bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat
penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang
diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI
sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pad akhir tahun 2005 masih
tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6
Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai
kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar
oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian
dari hutang.

4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan
tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan
pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.
Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan
publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata
kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses
laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan
keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik.
Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.
Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum
sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi
berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.Laporan Keuangan PT
KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat
kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar
akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun,
yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar
Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang
patut dipertanyakan.
Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor
perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang
mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.Profesi Akuntan menuntut
profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu
harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung
tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai
pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu
mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk
penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas
perlu dilakukan.
2.2.2 Analisis permasalahan
Kasus di atas merupakan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI yang dilakukan
oleh Manajemen PT KAI dan Ketidakmampuan KAP dalam mengindikasi terjadinya
manipulasi.
1. Analisis 5 Question Approach:
▪

Profitable
Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan
perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya

▪

menderita kerugian Rp 63 M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen
memperoleh bonus dari “laba semu” tersebut. Pihak lain yang diuntungkan adalah
KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena
memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Legal
o PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
“Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung
maupun tidak langsung:
o Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara
apa pun
o Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
o Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak
mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak
menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat
dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri
sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk
membeli atau menjual Efek.
o PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang
menyatakan:“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau
merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan,
memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).”

KAP S. Manan & Rekan melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
▪ Fair
Perbuatan manajemen PT.KAI merugikan publik/masyarakat dan pemerintah.
o Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan,
sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuagan PT. KAI
menjadi tidak akurat/salah.
o Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak
yang diterima pemerintah lebih kecil.
▪ Right
o Hak-hak Publik; dirugikan karena investor memperoleh informasi yang
menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
o Pemerintah; dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih
kecil.
▪ Suistainable Development

Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan
jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan
pribadi/manajemen (motivasi bonus).
Prinsip Etika Yang Dilanggar:
Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal
pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di PT. KAI juga belum sepenuhnya menerapkan 8
prisip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan
publik, integritas, objektifitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku
profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :
1) Tanggung jawab profesi ;
Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua
kegiatan yang dilakukannya. Akuntan Internal PT. KAI kurang bertanggung jawab
karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan
tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi
keuangan perusahaan yang sebenarnya.
2) Kepentingan Publik ;
Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan
dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan PT.
KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi
laporan keuangan sehingga PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun karena
manipulasi tersebut PT. KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat
berbahaya, termasuk bagi PT. KAI. Karena, apabila kerugian tersebut semakin besar
namun tidak dilaporkan, maka PT. KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian
tersebut.
3) Integritas ;
Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini
akuntan PT. KAI tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi
laporan keuangan.
4) Objektifitas ;
Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak
siapapun. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah
memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu
yang berada di PT. KAI.
5) Kompetensi dan kehati-hatian professional ;
Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian,
kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan

pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus
ini, akuntan PT. KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi
kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian
namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan.
6) Perilaku profesional ;
Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan
reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.
Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak berperilaku profesional yang
menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatanlaporan keuangan, dan hal ini
dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.
7) Standar teknis ;
Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar
teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan
berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari
penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan
obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena
tidak malaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
Contohnya, pada saat PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak
pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai
pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan
dalam bentuk pendapatan atau asset.
Sikap Yang Diambil :
1) Manajemen PT KAI
▪ Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai
asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan;
bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
▪ Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak
mengulangi kembali di masa datang.
2) KAP S. Manan & Rekan & Rekan
▪ Melakukan jasa profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku
konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat
mendiskreditkan profesioreksi
▪ Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat
▪ Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan
kesalahan sehingga menyebabkan opini atas Laporan Keuangan menjadi tidak seharusnya

telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian
yang sama di masa yang akan datang.
Rekomendasi Agar Kasus Serupa Tidak Terulang
▪ Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi
dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang
otorisasi.
▪ Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik.
▪ Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta
memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi
kelangsungan usaha perusahaan.
▪ Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
▪ Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka
mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate
governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian
wewenang.
▪ Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya
adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk
memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang
dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
▪ Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk
mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
▪ Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik
adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat
kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil
terhdaap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna
dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.
▪ Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk
jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap
strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi
(enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal.
▪ Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan
adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang
sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain diatasnya tidak
“berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan
logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran
profesionalisme dikedepankan
▪ Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar
memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan
oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

Kesimpulan
1. Tahapan yang sangat penting dalam setiap audit adalah perencanaan, karena perencanaan
mengatur mengenal urutan setiap bagian atau tahapan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan
dan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus merencanakan audit dengan sikap
skeptis profesional tentang berbagai hal seperti integritas manajemen, kekeliruan dan
ketidakberesan, dan tindakan melawan hukum. Supervisi mencakup pengarahan asisten
yang tergabung dalam tim audit yang berhubungan dengan pencapaian tujuan audit dan
penentuan apakah tujuan tersebut telah tercapai. Dalam membuat perencanaan audit,
supervisi harus lebih ditingkatkan apabila banyak anggota tim audit belum
berpengalaman, dibandingkan dengan jika mereka telah berpengalaman.
2. Penilaian resiko perusahaan sangat penting dilakukan dengan benar melalui beberapa
prosedur yaitu bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas yang menurut
auditor mungkin mempunyai informasi yang dapat membantu mengidentifikasi risiko
salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan, prosedur analitikal
dan pengamatan dan inspeksi.
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