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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Perusahaan membutuhkan suatu laporan keuangan yang dapat dipercaya 

oleh semua pihak. Laporan keuangan menggambarkan kinerja perusahaan selama 

satu tahun pelaporan. Laporan keuangan berfungsi sebagai sajian informasi yang 

berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja sebuah perusahaan yang sebagian 

besar berguna untuk pengambilan atau pembuatan keputusan. Bagi perusahaan 

yang terbentuk oleh badan hukum dan sudah tercatat di lembaga hukum 

dibutuhkan jasa pihak ketiga yang independen untuk di audit. Tujuannya agar 

pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen 

perusahaan dapat dipercaya oleh pihak ketiga yang berkepentingan (eksternal). 

Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi pihak ketiga yang independen dalam 

memeriksa laporan keuangan perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

merupakan sebuah badan usaha yang menawarkan jasa keahliannya berhubungan 

dengan akuntansi sesuai Standar Peraturan yang berlaku di Indonesia dan telah 

mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.  

Kantor Akuntan Publik (KAP) Jeptha Nasib & Junihol merupakan kantor 

akuntan publik yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan telah mendapat 

izin. KAP JNJ menyediakan jasa Assurance dan jasa Non-Assurance.  Salah satu 

jasa assurance yang yang disediakan yaitu jasa audit, pemeriksaan review, dan 

prosedur yang telah disepakati. Jasa non Assurance berupa jasa perpajakan, jasa 

konsultan dan jasa pembukuan akuntansi. Auditor sebagai akuntan publik 

memberikan pendapat mengenai kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan 

sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 

Piutang usaha merpakan salah satu bagian dari aset lancar yang terdapat di 

dalam neraca perusahaan. Piutang timbul akibat transaksi penjualan barang atau 

jasa secara kredit yang merupakan pendapatan bagi perusahaan dan 

pembayarannya dilakukan dalam jatuh tempo yang telah disepakati antara 

perusahaan dengan pelanggan. Pencatatan piutang terkadang tidak sesuai dengan 
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pencatatan perusahaan, maka dari itu diperlukan audit untuk meyesuaikan 

pencatatan dengan standar yang berlaku di Indonesia. 

Audit atas akun piutang bertujuan untuk apakah terdapat pengendalian 

internal yang baik dan apakah terdapat salah saji pada akun piutang akan 

mempengaruhi materialitas atau kewajaran laporan keuangan. Pencatatan dalam 

akun piutang harus disajikan secara wajar dan telah sesuai prinsip akuntansi yang 

berlaku.  

PT ABC merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi 

dan pembangunan yang berada di pusat Jakarta. Perusahaan ini memiliki 

pengalaman dalam pembangunan gedung, pelabuhan, jembatan dan berbagai 

infrastruktur lainnya. Piutang usaha PT ABC berasal dari pendapatan jasa kepada 

pelanggan dan kepada pihak ketiga. 

KAP JNJ dalam melakukan prosedur audit PT ABC dimulai dari tahap 

penerimaan hingga tahap pelaporan audit kepada PT ABC. Dalam melakukan 

prosedur audit diperlukan bukti untuk mendukung proses audit. KAP JNJ 

melakukan proses audit dengan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap bukti 

transaksi. 

 PT ABC menunjuk KAP Jeptha Nasib & Junihol untuk melakukan proses 

audit terhadap laporan keuangan tahun buku 2020 untuk mengetahui apakah 

terdapat salah saji dalam pelaporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT 

ABC. Pelaporan keuangan digunakan untuk mendukung opini audit. Berdasarkan 

uraian diatas, penulis mengambil Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur 

Audit Atas Akun Piutang Usaha Pada PT ABC Oleh KAP Jeptha Nasib & 

Junihol”. 

 

I.2 Tujuan 

Terdapat beberapa tujuan penyusunan tugas akhir, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur audit akun piutang usaha yang 

dilakukan oleh KAP Jeptha Nasib & Junihol 

2. Untuk mengetahui dan memahami tahap perencanaan audit akun piutang 

PT ABC 
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3. Untuk mengetahui dan memahami tahap pengujian dan pengumpulan 

bukti audit atas akun piutang PT ABC 

4. Untuk mengetahui dan memahami tahap pelaporan audit atas akun piutang 

PT ABC 

5. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah audit atas akun piutang 

PT ABC telah sesuai dengan Standar Audit (SA) dan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia 

 

1.3 Manfaat 

a. Secara Teoritis : 

Laporan tugas akhir ini dapat menambah wawasan penulis dalam 

mata kuliah auditing khusunya audit atas akun piutang. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi penulis 

Penulis dapat menambah pengalaman menjadi auditor di dunia kerja 

melalui bekal materi auditing yang sudah dipelajari di Universitas dan 

menerapkan di dunia kerja. 

2) Bagi Universitas 

Dapat menjalin hubungan baik antara Universitas dengan perusahaan 

tempat praktik kerja lapangan dilakukan 
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