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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terkait program audit atas akun utang 

usaha yang dilakukan oleh KAP JNJ pada PT. JKL dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Saat penerimaan perikatan audit PT. JKL, KAP JNJ melakukan 

preliminary meeting yang dimana auditor akan membahas 

mengenai tujuan audit perusahaan klien dan melakukan sebuah 

pertimbangan untuk menerima perikatan klien atau tidak.  Pada 

tahap ini KAP JNJ juga memberikan pertanyaan-pertanyaan atau 

mewawancara secara langsung setiap manajemen yang 

bersangkutan untuk mengetahui integritas manajemen PT. JKL. 

2. Selanjutnya adalah perencanaan audit, yang dilakukan auditor 

pertama kali pada tahap ini adalah membuat audit plan, setelah 

itu Auditor meminta semua data PT. JKL untuk keperluan audit. 

Kemudian auditor memahami bisnis klien dengan cara 

melakukan wawancara, dan mencari informasi mengenai profil 

perusahaan PT. JKL serta auditor dapat menentukan 

materialitas.  

3. Tahap selanjutnya yaitu kerja lapangan yang dilakukan dengan 

melakukan program audit. Tujuan auditor dalam membuat 

kertas kerja pemeriksaan yaitu untuk dengan mudah auditor 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan laporan keuangan yang 

bersifat material. Kemudian, auditor memberikan kesimpulan 

atas pengujian tersebut dan KAP JNJ menyimpulkan bahwa PT. 
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JKL tidak ditemukan kesalahan yang berpengaruh sangat 

material.  

4. Tahap Terakhir adalah pelaporan Audit. Pada tahap pelaporan 

ini biasanya sebelum mengeluarkan finalisasi Laporan Auditor 

Independen, auditor membuat draft report terlebih dahulu, jika 

laporan yang dibuat sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan 

maka auditor akan membuat draft report final. 

 

IV.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh auditor, 

penulis menemukan kekurangan mengenai proses audit yang dilakukan. 

Sebab dari itu,  penulis memberikan beberapa saran kepada Kantor 

Akuntan Publik Jeptha, Nasib, Junihol  selama pelaksanaan PKL, yaitu : 

1) Diharapkan bahwa KAP JNJ memberikan arahan untuk anak 

magang dalam membuat laporan keuangan agar dapat melakukan 

prosedur audit secara efisien. 

2) Diharapkan kepada KAP JNJ lebih mengikutsertakan anak magang 

untuk terjun langsung kedalam permasalahan teknis lapangan 


