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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.I Simpulan  

 Berdasarkan pelaksanaan audit atas pengujian substantive saldo kas dan setara 

kas yang dilakukanipenulis pada PT XYZ oleh Kantor Akuntan Publik Achsin 

Handoko Tomo telah dilakukan sesuai standar audit yang telah ditetapkan oleh 

Institut Akuntan Indonesia (IAI) dengan tujuan untuk memberi opini terhadap 

kewajaran atas laporan keuangan PT XYZ dalam hal material dan sesuai dengan 

standar akuntansi (PSAK) yang berlaku umum, dengan ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Mata uangifungsional yang digunakanidi PT XYZ adalah mata uanggasing 

yaitu Dolar Amerika Serikat (USD), tetapi PT XYZ juga menyajikan 

mataiuang Rupiah (Rp) sebagai mata uangipenyajian, sehingga penulis 

menyajikannya dengani2 (dua) mata uang yaitu IDR dan USD. Salah satu 

proses audit yang dilaksanakan di KAP Achsin Handoko Tomo adalah 

pengujian substantif terhadap saldo kas dan setara kas dengan tujuannuntuk 

menguji asersi pada akun kas dan setara kas yang disajikan dalam ledger 

perusahaan sudah sesuai dan menguji apakah nilai saldo akun kas dan setara 

kas mengandung salah saji atau tidak. 

 

2. Pada tahap pengujian substantif kas dan setara kas, penulis melakukan 

prosedurxaudit atas kas dan setara kas sesuai dengan programxaudit yang 

telah disusun. Dimana dalam melaksanakan pengujian substantif ini, penulis 

menemukan temuan terhadap dua (2) akun yang dilakukan penyesuaian, 

yaitu pada akun cash on hand dan cash in bank. Penyesuaian atas akun cash 

on hand terjadi dikarenakan adanya kurang catat sebesar Rp 8.118,- dari 

tahun sebelumnya yang belum dilakukan penyesuaian pada tahun lalu 

sedangkan penyesuaian atas akun cash in bank terjadi dikarenakan adanya 

perbedaan pembulatan kurs mata uang USD.  
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3. Dalam mengaudit laporan keuangan PT XYZ berjalan secara efektif 

dikarenakan pihak klien sangat kooperatif dalam memberikan data-

dataxyang dibutuhkan auditor dan jika ada temuan dan dilakukan 

penyesuaian, pihak klien sangat terbuka dan membahas bersama mengenai 

temuan tersebut sehingga pelaksanaan audit berjalan sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan. 

 

4. Saldo akun kas dan setara kas PT XYZ telah disajikan dengan standar 

akuntansi (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia dannaudit finding yang 

dilakukan penyesuaian oleh auditor telah diterima oleh pihak klien serta 

nilainya terbilang tidak materialitas sehingga tidak terlaluumempengaruhi 

terhadap laporan keuangan karena telah dilakukan pengujian atas 

kebenarannyaadan telah dilakukan penyesuaian sehingga KAP Achsin 

Handoko Tomo menilai bahwa akun kas dan setara kas telah memenuhi 

tujuan audit dan telah sesuai dengan asersi manajemen serta terbebassdari 

salah saji yang bersifat material. 

 

IV.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan audit yang telah dilakukan, 

penulisxmenyadarixterdapat kekuranganndalam melaksanakan proses audit, untuk 

itu, penulis memberikan beberapa masukan kepada KAP Achsin Handoko Tomo 

selama pelaksanaan kegiatan PKL, yaitu : 

a. Diharapkan KAP Achsin Handoko Tomo dapat memberikan pelatihan dan 

bimbinganxyang lebih mendalam bagi mahasiswa magang dalam 

melaksanakanxiaudit laporan keuangan agar para peserta magang dapat 

melaksanakan proses audit dengan maksimal. 

b. Diharapkan KAP Achsin handoko Tomo dapat lebih sering menerima 

mahasiswa magang untuk memperdalam ilmu mahasiswa dalam bidang audit. 
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