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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

 Setelah dilaksanakannya prosedur audit pada PT XYZ atas akun utang usaha 

yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perekrutan atau 

penyaluran tenaga kerja terampil di Indonesia. 

2. Prosedur audit yang dilaksanakan KAP BAMS terdiri dari empat tahapan yaitu 

pertama dimulai dengan fase perikatan antara KAP BAMS dengan PT XYZ , 

yang kedua fase perencanaan yang dipersiapkan oleh KAP BAMS sebagai 

dasar proses audit , selanjutnya fase pelaksanaan pekerjaan lapangan dan 

terakhir yaitu fase pelaporan audit oleh auditor. 

3. Prosedur awal yang dilakukan KAP BAMS yaitu dengan permintaan data 

kepada klien, lalu melakukan pemahaman pengendalian perusahaan untuk 

mengetahui segala bentuk informasi akun utang usaha perusahaan, mengetahui 

kebijakan dan ketentuan mengenai akuntansi manajemen, serta karakterisitik 

perusahaan. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukannya perhitungan materialitas 

dan membuat prosedur pendahuluan analitik guna membantu dalam 

perencanaan dan pengumpulan bukti audit. Tahapan ketiga yaitu menyusun 

audit progaram yang dilakukan oleh auditor, lalu melakukan penelusuran 

terkait akun utang usaha dengan melakukan pencocokan ke buku besar, 

menulusuri rekening koran perusahaan, Melakukan pengujian terinci terkait 

saldo (Test of Detail Balance) dengan mengirimkan konfirmasi ke beberapa 

pelanggan.  

4. Tahapan setelah melakukan perhitungan dan vouching, auditor membuat kertas 

kerja pemeriksaan yang dimana akan diberikannya tanda (Ticmark) sebagai 

tanda prosedur audit telah dilakukan oleh auditor, setelah itu auditor akan 

memasukan kedalam working balance sheet. WBS ini menjadi draft akhir yang 
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akan digunakan sebagai laporan keuangan auditan final PT XYZ.  Selanjutnya 

tahap terakhir auditor akan malakukan penerbitan opini auditor mengenai 

laporan keuangan klien dan ditandatangani oleh managing partner. 

5. Hasil audit yang dilakukan oleh KAP BAMS terhadap PT XYZ mengenai akun 

utang usaha menghasilkan pendapat yaitu akun utang usaha telah disajikan 

lancar dan tidak ada nilai materialitas yang tidak wajar. 

IV.2 Saran 

 Terkait prosedur yang telah dijalani olek KAP BAMS terhadap PT XYZ, Kantor 

Akuntan Publik Bharata, Arifin, dan Mumajad telah menjalankan sesuai prosedur yang 

ada. Auditor KAP BAMS membuat kesimpulan atas prosedur akun utang usaha telah 

disajikan secara wajar tanpa adanya kesalah yang material sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku umum di indonesia. 

 Tentu saja seiring berjalannya waktu prosedur yang dilaksanakan KAP BAMS 

harus tetap dilakukan evaluasi agar lebih cermat dan teliti, juga auditor harus selalu 

menjaga sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti atau segala dokumen 

yang diberikan oleh klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


