
 
 

Milna Eria Agasi, 2021 
PELAKSANAAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT XYZ DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK  

KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI DAN REKAN 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Akuntansi D3 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]                                                                         1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan dan persaingan bisnis pada era industri 4.0 semakin 

berkembang pesat, karena persaingan antar entitas bisnis inilah yang 

menyebabkan banyak entitas bisnis melakukan berbagai macam persiapan guna 

mencapai tujuan perusahaan. Terkait untuk mencapai tujuan, pihak managemen 

memerlukan informasi akuntansi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. 

Tujuan dibuatkannya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas, selain itu 

laporan keuangan dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan dan 

pertanggung-jawaban kepada pemangku (Stakeholders), karena Laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi; Aset, Liabilitas, ekuitas, 

Penghasilan dan Beban, termasuk keuntungan dan kerugian, Kontribusi dan 

distribusi kepada pemilik, dan arus kas. Akan tetapi, Laporan keuangan yang 

sampai di pihak managemen masih dalam bentuk asimetri atau keadaan yang tidak 

seimbang, untuk itu guna mengurangi risiko laporan keuangan asimetri maka 

diperlukannya Audit.  

Selain itu, dengan dilakukannya Audit pengguna laporan keuangan PT XYZ 

bisa lebih meyakini laporan keuangan PT XYZ. Hal ini dicapai dengan 

dikeluarkannya laporan auditor independen yang memuat opini apa yang 

dikeluarkan oleh auditor. Saat suatu entitas bisnis sudah mempunyai laporan 

auditor independen dan opini yang dinyatakan adalah wajar tanpa pengecualian, 

maka entitas bisnis tersebut bisa mempergunakan laporan auditor independen 

tersebut pada saat melakukan peminjaman ke bank. Untuk itu PT XYZ melakukan 

Audit (Pemeriksaan) terhadap laporan keuangan yang terdiri dari; Laporan Laba 

Rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan posisi keuangan, dan Laporan Arus 

kas. 
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PT XYZ adalah klien yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kuncara, 

Kumalahadi, Sugeng Pamudji, dan rekan (KAP KKSP). KAP KKSP merupakan 

salah satu kantor akuntan publik yang mempunyai akuntan publik yang sudah 

independen. Audit yang dilakukan KAP KKSP terhadap  PT XYZ perusahaan 

yang bergerak pada bidang pemasok alat-alat pengukuran industri, sistem kontrol, 

dan layanan teknis di industri kelautan/lepas pantai, air/ limbah, semikonduktor, 

listrik, penyulingan minyak, kimia/petrokimia dan pulp/kertas, adalah audit atas 

laporan keuangan. Berdasarkan Company Profile  KAP KKSP Audit atas laporan 

keuangan termasuk kedalam kategori Audit and Assurance Service, tujuan 

dilakukannya Audit tersebut adalah untuk meyakinkan pengguna laporan 

keuangan. Guna memberikan keyakinan terhadap pengguna laporan keuangan, 

agar menghasilkan laporan auditor independen, KAP KKSP membagi Audit and 

Assurance Service menjadi 5 (Lima) jenis yaitu; Financial Statement Audit, 

Accounting Advisory, Independent Controls and System Process Assurance, 

Financial Statement Review,dan, Agreed Upon Prosedur.  

Pada saat dilakukan Audit laporan keuangan, auditor harus memastikan 

bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan 

kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, serta memeriksa kebenaran 

penyusunan laporan keuangan dari bukti yang dikumpulkan oleh auditor, laporan 

keuangan prospektif, dan kepatuhan entitas terhadap perundangan dan peraturan 

tertentu terkait laporan keuangan 

Berikut gambaran secara singkat pelaksanaan Audit atas laporan keuangan PT 

XYZ yang dilakukan oleh Auditor; Pertama pihak KAP KKSP dan PT XYZ 

sama-sama sudah menyetujui surat perikatan audit, setelah itu Auditor 

membuatkan Timesheet Audit, tujuannya agar terdapat gambaran waktu, tempat, 

dan perihal lainnya yang dibutuhkan saat audit laporan keuangan PT XYZ. 

Setelah itu Auditor mengumpulkan akta, bukti, dan dokumen lainnya terkait Audit 

laporan keuangan PT XYZ. Berikutnya, Auditor melakukan pelaksanaan audit 

yang dimulai dari Penentuan tingkat materialitas sampai Audit Cash Flow. Saat 

pelaksanaan Audit tersebut, Auditor membandingan dan menguji saldo yang 

terdapat dalam laporan keuangan dengan bukti yang sudah didapat. Setelah semua 
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tahapan audit dilakukan, maka auditor baru bisa mengeluarkan opini terkait 

laporan keuangan PT XYZ. 

Berdasarkan penjelasan tersebut laporan tugas akhir ini membahas lebih 

mendetail terkait audit yang dilakukan KAP KKSP pada laporan keuangan PT 

XYZ, apakah laporan keuangan tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian 

sesuai yang diharapkan, atau ditemukan kesalahan saji yang material, atau hal 

laiinya yang berdampak negatif terhadap laporan keuangan PT XYZ. untuk itu 

judul Tugas Akhir yang diambil adalah “Pelaksanaan Audit Atas Laporan 

Keuangan PT XYZ di Kantor Akuntan Publik Kuncara, Kumalahadi, 

Sugeng Pamudji, dan Rekan” 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan atas penulisan Laporan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “Pelaksanaan 

Audit Atas Laporan Keuangan PT XYZ di Kantor Akuntan Publik Kuncara, 

Kumalahadi, Sugeng Pamudji, dan Rekan” adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan guna mendapat gelar 

ahli madya (A.Md) di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma 

Tiga 

b. Untuk menambah pengetahuan kepada pada civitas akademis yang 

membaca laporan tugas akhir ini tentang pelaksanaan audit atas laporan 

keuangan 

c. Untuk memahami lebih dalam terkait pelaksanaan audit atas laporan 

keuangan PT XYZ di KAP KKSP yang dimulai dari penerimaan perikatan 

audit sampai dengan auditor mengeluarkan opini terkait laporan keuangan 

PT XYZ 
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1.3. Manfaat 

a. Secara Teoritis 

1. Laporan tugas akhir ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis 

terkait ilmu-ilmu akuntansi terutama pada bidang auditing. 

2. Laporan tugas akhir ini menambah pengalaman penulis terkait 

pelaksanan audit atas laporan keuangan, karena diberikan tugas secara 

langsung dari Auditor. 

b. Secara Praktis 

1. Penulis 

Sebagai Peningkatan kompentensi penulis, dan persiapan penulis 

saat nanti terjun ke dunia kerja secara langsung 

2. Universitas 

Sebagai rekomendasi tempat magang untuk mahasiswa semester 

akhir berikutnya dan pihak universitas bisa menjalin hubungan baik 

dengan kantor akuntan publik tempat penulis magang.   

3. Civitas Akademis 

Sebagai pembekalan dan penambah wawasan kepada mahasiswa/i 

UPNVJ apabila ada yang sedang atau mempersiapkan diri untuk 

magang, persiapan kelulusan, ataupun persiapan masuk dunia kerja. 

 


