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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Simpulan 

 Pada pembahasan bab III tentang prosedur audit kas dan setara kas PT. 

LDR oleh KAP AU & Rekan maka, penulis dapat disimpulkan bahwa terdapat 

empat tahap yang dilakukan yaitu: 

1. Perikatan Audit, PT LDR meminta kepada KAP AU & Rekan untuk 

melakukan audit laporan keuangan tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga 

KAP AU & Rekan melakukan audit di PT LDR. Dengan berbagai 

pertimbangan yang telah dilakukan oleh KAP AU & Rekan, maka KAP AU & 

Rekan menyatakan bahwa telah setuju untuk menerima PT LDR sebagai klien. 

Sebagai wujud dari perikatan ini KAP AU & Rekan akan membuat proposal 

audit.  

2. Perencanaan audit, auditor akan membahas hal apa saja yang dibutuhkan 

selama proses audit, tahap ini bertujuan untuk memudahkan auditor dalam 

melaksanakan proses audit yaitu dengan melakukan permintaan data kepada 

PT. LDR untuk keperluan audit, memahami bisnis klien dan resiko, 

memahami pengendalian internal, menghitung materialitas dan membuat 

program audit 

3. Pelaksanaan Audit, bertujuan untuk menguji dan mengumpulkan bukti audit 

untuk menyesuaikan dengan kegiatan operasi yang dilakukan dan telah 

memenuhi standar yang berlaku. Dalam pelaksanaan audit kas dan setara kas 

PT. LDR ada beberapa tahap yang dilakukan seperti mengisi lead schedule kas 

dan setara kas, melakukan prosedur cash on hand – detail, melakukan prosedur 

bank reconsiliation dan test appropriate valuation of cash and cash 

equivalents in foreign currencies, mengirim surat konfirmasi kepada bank, 

review jawaban konfirmasi dari bank (bank confirmation control), melakukan 

test of control pengeluaran bank, Melakukan pengujian pisah batas (cut off) 

pengeluaran bank. Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait audit atas kas 

dan setara kas pada PT LDR yang dilakukan oleh KAP AU &  
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Rekan diperoleh kesimpulan bahwa akun kas dan setara kas PT LDR wajar 

tanpa pengecualian, hal tersebut berdasarkan dengan hasil pemeriksaan atas 

kas dan setara kas pada PT LDR tidak ditemukan salah saji yang material 

dalam menjalankan audit kas dan setara kas.  

4. Pelaporan audit, auditor akan menyusun draft report. Auditor akan 

mengirimkan first draft report kepada klien. Jika klien belum setuju, auditor 

akan memeriksa dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan mengirimkan 

second draft report. Jika klien telah setuju, maka auditor akan mengirimkan 

audit report approval for printing yang selanjutnya auditor akan mengirimkan 

laporan audit final kepada klien yang disertai dengan surat pernyataan 

manajemen dan laporan auditor independen.  

 

IV.2 Saran  

Berikut adalah saran yang ingin penulis sampaikan kepada KAP AU & 

Rekan terkait prosedur audit kas dan setara kas yang telah dilakukan yaitu :  

1. Diharapkan prosedur audit oleh KAP AU & Rekan bisa dilakukan sesuai 

dengan standar prosedur atas audit kas dan setara kas. Misalnya seperti 

melakukan perhitungan fisik uang kas dan  tetap melakukan konfirmasi bank 

untuk rekening yang ditutup maupun yang bersaldo nol. 

2. Pada saat melakukan audit kas dan setara kas diharapkan auditor melakukan 

pelatihan terlebih dahulu kepada para asisten auditor khususnya pemula, 

sehingga asisten auditor mendapatkan gambaran  secara umum untuk 

memudahkan para asisten auditor. 
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