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BAB IV 

PENUTUP 
 

IV.1. Simpulan 

Berdasarkan dari pembahasan terkait dengan prosedur pengujian 

substantive akun kas dan setara kas yang dilakukan oleh KAP HLB Hadori, 

Sugiarto, Adi & Rekan terhadap PT. ABC, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tahap pertama merupakan tahap perencanaan audit dimana KAP HLB akan 

menyusun tim yang akan melakukan audit field work. Selanjutnya auditor 

akan mempersiapkan perikatan audit, setelah auditor menyelesaikan 

perikatan audit dengan PT. ABC, maka auditor KAP HLB akan mulai 

melakukan permintaan data terhadap klien agar dapat segera memulai 

proses audit, selama proses menunggu data yang akan diberikan oleh klien, 

auditor KAP HLB akan menyusun program audit supaya mempermudah 

auditor dalam menjalankan proses audit sehingga proses audit berjalan 

dengan benar dan tepat waktu, setelah auditor menerima data data yang 

dibutuhkan, maka auditor KAP HLB akan mulai menentukan materialitas 

berdasarkan Table of risk factor. 

2. Tahap kedua merupakan tahap pekerjaan lapangan dimana KAP HLB akan 

melaksanakan wawancara dan internal control questionnaires terhadap 

dewan direksi atau komisaris terkait dengan pengendalian internal 

perusahaan, selanjutnya auditor akan meminta bagian accounting 

perusahaan untuk melakukan cash opname guna untuk membuktikan 

bahwa kas tersebut ada dan sesuai dengan saldo buku tahun diaudit. 

Kemudian auditor akan melaksanakan vouching untuk mengumpulkan 

bukti audit untuk mendukung dan memperkuat dari kebenaran opini yang 
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diterbitkan KAP HLB. Yang terakhir dari tahap pekerjaan lapangan, auditor 

akan menyusun semua bukti audit dan data data yang telah diperoleh dari 

klien kedalam kertas kerja pemeriksaan yang akan menjadi dasar dari 

penerbitan opini sebuah perusahaan. 

3. Tahap terakhir merupakan tahap pelaporan audit dimana auditor akan 

membuat draft laporan audit terlebih dahulu, apabila draft laporan audit 

telah disetujui oleh pihak manajemen perusahaan maka auditor akan 

membuat draft laporan audit final yang akan ditandatangani sebagai 

finalisasi dan dijadikan sebagai hasil laporan audit PT. ABC. 

IV.2. Saran 

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran terkait dengan 

pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh KAP HLB untuk prosedur yang 

telah dijalankan, antara lain : 

1. Diharapkan KAP HLB dapat memberikan pengarahan yang detail terkait 

dengan pekerjaan dilapangan kepada anak magang agar pada saat 

melakukan prosedur audit dilapangan kami dapat melakukannya dengan 

benar. 

2. Diharapkan KAP HLB dapat memberikan sedikit apresiasi kepada anak 

magang yang telah mencurahkan segenap hati dan tenaga yang telah 

berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pekerjaan. 
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