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A BSTRAKSI 

Kelangsungan hidup profesi auditor di Indonesia sangat tergantung kepada 
kepercayaan masyarakat terutama para pengguna jasa auditor terhadap kualitas 
jasa yang dihasilkan profesi. Peran akuntan publik dalam hal ini adalah untuk 
memberikan pendapat bahwa laporan keuangan yang diterbitkan tidak 
mengandung infonnasi yang menyesatkan pemakainya. 

Kantor akuntan publik pada umumnya melaksanakan dua rnacam jasa bagi 
klien mereka yaitu jasa ate stasi dan jasa non atestasi. Atestasi adalah suatu 
pemyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik tentang apakah asersi 
suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang 
ditetapkan. Jasa atestasi diberikan untuk memberikan pemyataan atau 
pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang sesuatu 
pemyataan (asersi) suatu satuan usaha telah sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan. 

Perubahan teknologi informasi juga mulai meluas dalam profesi akuntan 
terutama akuntan publik. Teknologi infonnasi dapat membantu para akuntan 
publik membantu mengumpulkan data, menyimpan, memanipulasi, dan 
melaporkan serta mendistribusikan in fonnasi sehingga dapat dijadikan dasar 
dalam membuat suatu pemyataan pendapat yang independen dan kompeten 
terhadap laporan keuangan yang diaudit. Teknologi infonnasi akan membantu 
para auditor daIam mengurangi resiko informasi yang diakibatkan kesalahan 
informasi dari sistem yang lama dalam memberikan pendapat kepada kliermya. 




