
BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.I Kesimpulan 

Setelah melaksanakan proses audit di PT XYZ dengan prosedur pengujian 

substantif atas akun utang usaha yang telah ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik 

Jeptha Nasib & Junihol dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. PT.XYZ merupakan perusahaan perekrutan dan konsultasi yang 

berspesialisasi dalam penempatan tenaga kerja terampil Indonesia. PT XYZ 

memberikan peluang bagi tenaga kerja terampil Indonesia di luar negeri 

terutama di wilayah Teluk (Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait,Oman, 

Arab Saudi). PT XYZ bertanggung jawab untuk memproses persyaratan 

kandidat yang memenuhi syarat dan prosedur lain yang diperlukan untuk 

mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja Indonesia.  

2. Proses audit yang dilaksanakan oleh KAP JNJ terhadap PT XYZ terdiri dari 4 

(empat) tahapan. Tahapan pertama adalah penerimaan perikatan audit antara 

KAP JNJ dengan PT XYZ, tahap kedua adalah perencanaan audit yang 

dirancang oleh KAP JNJ dsebelum melaksanakan audit, tahap ketiga adalah 

pekerjaan lapangan kemudian tahap terakhir adalah pelaporan dihasilkan oleh 

auditor terhadap laporan keuangan klien. 

3. Prosedur yang dilaksanakan dalam proses audit PT XYZ oleh KAP JNJ yaitu 

menyusun audit program dan prosedur pengujian substantif atas utang usaha.  

4. Prosedur awal atas yang dilaksanakan dalam proses audit yaitu menyusun 

audit program untuk memenuhi tujuan audit atas transaksi dan akun-akun 

utama dalam laporan keuangan.  

5. Pada prosedur pengujian substantif yang dilakukan KAP JNJ untuk mengaudit 

PT XYZ atas akun utang usaha, tahapan pertama mendapatkan rincian dari 
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utang usaha, kemudian periksa penjumlahannya (footing) serta cocokan 

saldonya dengan saldo buku besar, tahap kedua melakukan perhitungan antara 

nilai pada rincian data utang usaha dengan saldo trial balance, tahap ketiga 

melakukan test basis (sampling) atas utang usaha menggunakan sistem MUS 

(Monetary Unit Sampling), tahap keempat melakukan pengujian terinci atas 

saldo (test of detail balance) dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada 

pelanggan, tahap kelima mendapatkan bukti pendukung secara sampling 

untuk kewajiban jangka pendek, tahap keenam membuat kesimpulan atas 

prosedur pengujian substantif . 
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