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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & 

Rekan pada divisi jasa accounting service sebagai junior dan divisi audit sebagai 

junior auditor. Tugas junior dan junior auditor adalah membantu  senior dan 

senior auditor dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan audit. 

Selama membantu pelaksanaan dalam divisi jasa accounting service, junior 

mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Fahmi Abdullah selaku senior dan 

dalam divisi audit, junior auditor mendapat bimbingan serta arahan dari Bapak 

Kurniawan Setya Budi, S.E., Ak., C.A., selaku Supervisor. Tugas audit ini 

merupakan sebuah jasa memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang 

merupakan tanggung jawab manajamen perusahaan telah disajikan secara wajar 

dan telah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

3.2.1 Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang dalam divisi 

accounting service adalah: 

       3.2.1.1  Menjurnal Transaksi Bank 

Jurnal merupakan sebuah pencatatan yang dilakukan untuk setiap  

transaksi yang terjadi yang berasal dari bukti transaksi keuangan pada 
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posisi debit maupun kredit yang dicatat berdasarkan urutan waktu 

terjadinya transaksi. Tujuan dari menjurnal adalah untuk mencatat 

setiap transaksi sebagai dasar membuat sebuah laporan keuangan. 

Menjurnal ini dilakukan dengan berdasarkan transaksi yang sudah 

dicatat dalam bentuk soft copy berupa excel. 

       3.2.1.2   Menyusun Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan 

untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Penyusunan laporan 

keuangan dilakukan dengan menggunakan format tahun lalu   

menghapus saldo tahun 2012, kemudian memindahkan saldo tahun 

2013 ke baris kanan, dan memasukan saldo tahun 2014 di baris kiri 

dengan mengambil saldo tahun 2014 berdasarkan worksheet yang 

telah dibuat oleh senior. 

3.2.2 Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang dalam divisi audit 

adalah sebagai berikut:  

       3.2.2.1   Melakukan update Surat Perencanaan Audit 

Surat perencanaan audit merupakan surat yang berisi informasi-

informasi serta data yang relevan seperti informasi umum perusahaan, 

data pendirian perusahaan, data perubahan modal, kondisi bisnis dan 

perusahaan, analitical review, dan perubahan penting dalam 

perusahaan. Update surat perencaan audit ini dilakukan terhadap 
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perubahan akta pendirian terbaru, kondisi bisnis dan perusahaan 

dengan kondisi pada tahun tersebut dan perubahan-perubahan penting 

dalam tahun tersebut. Proses pelaksanaan update dilakukan dengan 

menambahkan kalimat-kalimat dalam surat perencanaan audit 

berdasarkan instruksi dari senior auditor/supervisor. 

       3.2.2.2 Melakukan update Form Permintaan Data 

Form permintaan data merupakan form yang berisi data yang 

dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit. Melakukan update 

form permintaan data ini dilakukan untuk mempermudah dalam 

mengetahui data yang sudah diberikan oleh klien sehingga untuk data 

yang belum diberikan dapat segera di follow-up untuk memperlancar 

proses audit. Update yang dilakukan untuk form permintaan data yaitu 

dengan memberi tanda (√) pada bagian list permintaan data bentuk 

softcopy atau hardcopy, dan mengisi tanggal penerimaan data 

tersebut.  

 3.2.2.3 Membuat Permintaan Data Vouching 

Permintaan data vouching adalah tabel yang berisi mengenai data-data 

yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan kegiatan vouching. 

Penyusunan permintaan data vouching dilakukan dengan mengambil 

data atas transaksi yang tercatat di general ledger berdasarkan 

sampling. Serta menambahkan data-data yang belum ada di dalam 

format serta membuat permintaan data tambahan apabila selama 
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proses audit berlangsung, auditor masih memerlukan data-data yang 

lebih lengkap.   

   3.2.2.4  Membuat Surat Konfirmasi 

Surat Konfirmasi merupakan salah satu bukti audit yang berbentuk 

penjelasan tertulis atau lisan dari pihak ketiga untuk melakukan 

verifikasi atas keakuratan informasi. Surat konfirmasi yang dibuat 

terbagi menjadi 3 surat konfirmasi yaitu: 

a. Surat Konfirmasi Bank 

Surat konfirmasi bank merupakan sebuah surat yang diajukan 

kepada pihak ketiga untuk memverifikasi keakuratan informasi 

yang disajikan oleh klien didalam laporan keuangan terkait dengan 

saldo bank. Tujuan dilakukan konfirmasi bank untuk memastikan 

saldo dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan yang saldo 

yang tercatat di bank. Surat konfirmasi bank ini dibuat 

berdasarkan saldo  kas di bank  yang terdapat di buku besar klien 

per tanggal neraca dan diperlukan dokumen berisi daftar nama 

bank dan alamat bank tempat perusahaan membuka rekening. 

 

b. Surat Konfirmasi Utang Usaha 

Konfirmasi merupakan salah satu alat bukti dalam melakukan 

audit. Surat konfirmasi utang merupakan surat yang dikirimkan 

kepada pihak ketiga untuk memastikan saldo utang yang 
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sesungguhnya. Surat konfirmasi utang usaha dibuat dengan 

mengacu kepada saldo utang usaha yang tercatat di buku besar 

klien per tanggal neraca. Tujuan pembuatan surat konfirmasi utang 

usaha adalah untuk  memperoleh informasi yang menegaskan 

bahwa saldo sudah sesuai dengan yang tercatat di pembukuan 

perusahaan. Langkah-langkah pembuatan surat konfirmasi utang 

adalah sebagai berikut: 

1. Meminta dokumen yang berisi daftar nama dan alamat 

perusahaan yang memiliki pitang usaha kepada klien per 

tanggal laporan yang akan diaudit beserta dengan jumlah utang 

usaha. 

2. Mengisi tanggal pembuatan surat konfirmasi utang usaha, nama 

lengkap dan alamat perusahaan pihak yang mempunyai piutang 

usaha pada klien. 

3. Mengisi nama dan alamat kantor Akuntan Publik yang akan 

menerima balasan surat konfirmasi utang. 

4. Surat konfirmasi utang usaha yang sudah dibuat kemudian 

diberikan kepada klien untuk di cek kembali kebenaran alamat 

perusahaan dan surat tersebut di tanda tangani oleh direktur 

perusahaan klien. 

5. Surat konfirmasi utang usaha dikirimkan oleh klien kepada 

pihak yang memberi utang kepada klien dan balasannya 

dikirimkan langsung kepada auditor. 
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c. Surat Konfirmasi Piutang Usaha 

Surat konfirmasi piutang usaha merupakan salah satu alat bukti 

dalam melakukan audit. Tujuan membuat surat konfirmasi piutang 

usaha adalah meminta konfirmasi dan penegasan mengenai saldo 

utang pelanggan apa sudah sesuai dengan pencatatan perusahaan. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan konfirmasi piutang 

adalah nama pelanggan dan saldo piutang. Pembuatan surat 

konfirmasi mengacu pada rekap piutang yang dibuat oleh auditor 

karena perusahaan tidak mempunyai buku besar piutang 

berdasarkan nama pelanggan. Langkah-langkah dalam membuat 

surat konfirmasi piutang adalah sebagai berikut: 

1. Mengisi tanggal pembuatan surat konfirmasi piutang usaha 

dan nama lengkap perusahaan pihak yang mempunyai utang 

kepada klien. 

2. Mengisi nama dan alamat kantor Akuntan Publik yang akan 

menerima balasan surat konfirmasi piutang usaha. 

3. Surat konfirmasi piutang usaha yang sudah dibuat kemudian 

diberikan kepada klien untuk di isi alamat perusahaan dan 

surat tersebut di tanda tangani oleh direktur perusahaan klien. 

4. Surat konfirmasi piutang usaha dikirimkan oleh klien kepada 

pihak yang diberi piutang dan balasannya dikirimkan langsung 

kepada auditor.  
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       3.2.2.5  Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) merupakan catatan-catatan yang 

dibuat dan data yang dikumpulkan oleh auditor secara sistematis pada 

saat melaksanakan tugas pemeriksaan. Tujuan dari pembuatan Kertas 

kerja pemeriksaan adalah agar semua kegiatan pemeriksaan tercatat, 

terekam, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dijadikan 

dasar dan bukti yang dapat disimpulkan dan dikomunikasikan dengan 

melalui laporan hasil pemeriksaan kepada pihak pemakai laporan dan 

pihak yang diperiksa. Dalam membuat kertas kerja pemeriksaan data 

yang digunakan adalah data yang diperoleh dari worksheet (Kertas 

Kerja) yang dibuat oleh auditor untuk periode yang diaudit. KKP 

terdiri dari top schedule dan supporting schedule dengan langkah-

langkah penyusunan sebagai berikut: 

1. Membuat Supporting Schedule 

Supporting schedule merupakan suatu kertas kerja yang berisi 

rincian dari akun-akun utama dalam neraca. Membuat supporting 

schedule untuk setiap akun dalam laporan keuangan seperti akun-

akun aset, liabilitas, pendapatan dan beban dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Memasukan saldo tahun sebelumnya diambil berdasarkan 

saldo audited pada tanggal neraca. 

b. Memasukan saldo unaudited diambil dari saldo inhouse 

periode yang akan diaudit . 
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c. Mengisi mutasi debit dan kredit jika terdapat adjusment 

audit. 

d. Menambah dan mengurangkan saldo unaudit dengan mutasi 

adjusment audit untuk memperoleh saldo audited.  

2. Membuat Top Schedule 

Top schedule merupakan suatu kertas kerja yang berisi ringkasan 

informasi mengenai supporting schedule dimana didalam top 

schedule yang dicantumkan hanya akun-akun utamanya beserta 

dengan saldonya. Membuat top schedule dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Memasukan saldo tahun sebelumnya diambil berdasarkan 

total saldo audited tahun sebelumnya dari setiap supporting 

schedule.  

b. Memasukan saldo unaudited diambil dari total saldo 

inhouse periode yang akan diaudit dari setiap supporting 

schedule. 

c. Mengisi mutasi debit dan mutasi kredit yang diambil dari 

total mutasi adjusment audit dari setiap supporting 

schedule. 

d. Menambah dan mengurangkan saldo unaudit dengan mutasi 

adjusment audit untuk memperoleh saldo audited. 
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       3.2.2.6 Vouching 

Vouching adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas 

seluruh bukti transaksi yang tersedia untuk memastikan bahwa 

transaksi yang dicatat di pembukuan perusahaan benar-benar terjadi, 

Tujuan dilakukan vouching adalah: 

1. Memastikan bahwa tidak ada kecurangan ataupun kesalahan atas 

bukti transaksi. 

2. Memastikan bahwa bukti yang dicatat oleh perusahaan pada 

pembukuannya sudah benar dan transaksi tersebut benar-benar 

terjadi berdasarkan bukti pendukung yang tersedia. 

3. Memastikan bahwa setiap transaksi sudah diotorisasi oleh pihak 

yang bertanggung jawab. 

Dalam pelaksanaan vouching, beberapa dokumen yang diperhatikan 

antara lain: buku besar perusahaan, bukti transaksi, dokumen 

pendukung bukti transaksi, tanggal transaksi dan otorisasi dokumen. 

       3.2.2.7  Melakukan Cash Opname 

Cash Opname merupakan salah satu prosedur audit dimana auditor 

melakukan pemeriksaan terhadap fisik kas yang ada di perusahaan 

dengan saldo kas menurut catatan akuntansi perusahaan. Tujuan 

dilakukannya cash opname adalah: 
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1. Untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan atas kas 

perusahaan. 

2. Membuktikan eksistensi (keberadaan) fisik uang kas perusahaan. 

3. Memastikan bahwa pencatatan akuntansi atas saldo kas 

perusahaan dengan fisik kas sama. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan cash opname 

adalah mutasi harian kas untuk periode yang dimulai pada tanggal 

berakhirnya periode akuntansi yang diaudit sampai dengan tanggal 

dilakukannya cash opname.  

       3.2.2.8 Melakukan Rekalkulasi Depresiasi atas Aset Tetap 

Rekalkulasi merupakan salah satu kegiatan penghitungan ulang hasil 

suatu penghitungan yang telah dilakukan klien atas nilai aset tetap. 

Rekalkulasi aset tetap dilakukan setelah memperoleh daftar aset tetap 

yang dimiliki oleh klien ataupun dari transaksi buku besar aset milik 

perusahaan. Perhitungan kembali atas aset tetap ini dilakukan atas aset 

tetap seperti kendaraan, mesin dan peralatan yang dimiliki oleh klien. 

Rekalkulasi atas aset tetap ini bertujuan untuk meminimalisir dan 

memastikan tidak adanya kesalahan perhitungan beban depresiasi 

yang telah dilakukan oleh perusahaan. Metode depresiasi yang 

digunakan adalah metode garis lurus dengan rumus sebagai berikut 

(Weygandt, Kieso, dan Kimmel, 2013: 415 ) 
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Annual Depreciation Expense                   =          Cost-Salvage Value 

                                                                                      Useful Life 

 

 

Prosedur pelaksanaan rekalkulasi depresiasi ini adalah: 

1. Menginput tanggal perolehan, masa manfaat, dan harga perolehan 

aset tetap tersebut. 

2. Nilai penyusutan diperoleh dengan cara membagi harga perolehan 

dengan masa manfaat aset kemudian mengkalikannya dengan 

jumlah bulan sampai akhir periode tanggal neraca sejak bulan 

perolehan yang sudah dibagi dengan satu periode akuntansi (dua 

belas bulan atau 1 tahun). 

3. Nilai buku diperoleh dengan cara mengurangkan harga perolehan 

dan akumulasi penyusutan sampai dengan satu periode akuntansi 

yang diaudit. 

4. Kemudian membandingkan nilai buku perusahaan dengan nilai 

hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh auditor dan 

memastikan perhitungannya sudah sesuai atau tidak.  

       3.2.2.9  Membuat Supporting Schedule Rekap Rekening Koran 

Rekap rekening koran adalah suatu ringkasan informasi mengenai 

transaksi yang ada pada rekening koran. Dalam melakukan rekap 

rekening koran ini yang dilakukan hanya mencatat transaksi 
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setoran tunai yang dilakukan oleh pemegang saham. Merekap 

rekening koran dilakukan dengan tujuan untuk melihat transaksi 

pengeluaran piutang pemegang saham.  

       3.2.2.10  Membuat Supporting Schedule Rekap Piutang 

Rekap piutang adalah suatu ringkasan informasi mengenai 

transaksi piutang yang terjadi selama satu periode akuntansi atau 

pembukuan perusahaan. Dalam merekap piutang yang dilakukan 

adalah mencatat saat tanggal timbulnya piutang beserta dengan saat 

pembayaran piutang tersebut berdasarkan nama masing-masing 

klien. Tujuan dilakukannya rekap piutang adalah untuk mengetahui 

saldo sesungguhnya masing-masing klien pada saat akhir periode 

akuntansi, memastikan bahwa nilai piutang secara keseluruhan 

sudah sama dengan total piutang klien keseluruhan, dan untuk 

mempermudah pada saat memasukan saldo piutang berdasarkan 

nama klien dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang telah 

diaudit. Dokumen yang perlukan untuk melakukan rekap piutang 

adalah saldo piutang pada awal tahun, buku besar piutang dan 

rekap invoice pada tahun tersebut.     

       3.2.2.11 Membuat Supporting Schedule Rekap Perjanjian Kerjasama 

Rekap perjanjian kerjasama merupakan suatu ringkasan informasi 

mengenai perjanjian kerjasama yang dimiliki oleh klien. Rekap 

perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk mengetahui adanya 
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penambahan kerjasama yang dilakukan oleh klien dan untuk 

memudahkan pada saat melengkapi catatan atas laporan keuangan. 

 3.2.2.12  Membuat Supporting Schedule Rekap Pajak  

Rekap pajak adalah suatu ringkasan informasi mengenai pajak 

yang telah dibayar perusahaan. Rekap pajak ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan 

saldo akun pajak yang laporkan dalam laporan keuangan 

perusahaan. Pada saat melakukan rekap pajak dokumen yang 

dibutuhkan adalah fotocopy Surat Pemberitahuan (SPT) masa 

maupun SPT tahunan yang dimiliki oleh perusahaan. 

       3.2.2.13 Menyusun Worksheet dan To-Notes. 

Worksheet merupakan kertas kerja yang terdiri dari kolom-kolom 

yang digunakan untuk proses penyusunan laporan keuangan, 

proses penyesuaian yang disajikan oleh perusahaan maupun 

auditor, dan penyajian laporan keuangan kepda pihak internal 

maupun pihak eksternal. Untuk mempermudah memindahkan 

nama akun dan saldo per tahun audit dalam laporan keuangan dan 

catatan atas laporan keuangan maka dibuat To-Notes. To-Notes 

merupakan ringkasan yang dibuat oleh auditor berdasarkan nama 

akun dan saldo yang ada dalam kolom-kolom kertas kerja. Tujuan 

membuat worksheet dan to-notes adalah untuk memudahkan saat 

memasukan saldo akhir yang telah ditambahkan dan dikurangkan 
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dengan mutasi, adjusment internal dan adjusment audit ke dalam 

laporan keuangan maupun ke dalam catatan atas laporan keuangan. 

  3.2.2.14    Melakukan update Catatan atas Laporan Keuangan 

Melakukan update atas Catatan atas laporan keuangan dengan 

format yang telah ada sebelumnya, dengan menghapus saldo tahun 

2012, kemudian memindahkan saldo tahun 2013 ke kolom sebelah 

kanan  dan mengosongkan saldo pada kolom sebelah kiri untuk 

tahun 2014. Untuk saldo tahun 2014 diambil dari saldo audited 

dalam worksheet, kemudian merapikan format seperti rata kiri dan 

rata kanan.  

       3.2.2.15   Footing dan Cross-Footing 

Footing adalah melakukan perhitungan jumlah total dari akun-akun  

yang ada dengan menghitung secara vertikal (dari atas sampai ke 

bawah). Cross Footing adalah melakukan perhitungan jumlah total 

akun dengan cara menghitung secara horizontal ( dari kiri ke 

kanan). Tujuan melakukan tugas ini untuk memastikan bahwa 

perhitungannya telah sesuai dan tidak ada selisih pembulatan 

karena perhitungan excel. Perhitungan ini dilakukan dengan cara 

manual menggunakan kalkulator dengan mengitung berdasarkan 

data di financial statement dan notes to financial statement yang 

akan difinalkan. 
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 3.2.2.16   Filing 

Filing merupakan kegiatan merapihkan dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam proses audit ke dalam odner untuk keperluan 

dokumentasi Kertas Kerja Pemeriksaan dan untuk memudahkan 

dalam merekap dan menggunakan data yang telah diterima dari 

pihak klien. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan  

 Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 9 minggu, yang terdiri dari 

pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan (rincian proses pelaksanaan kerja 

magang terdapat dalam Laporan Realisasi Kerja Magang). Uraian tugas yang 

dilakukan untuk masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:   

1. Tugas yang dilakukan untuk PT GGST 

 a) Melakukan update Surat Perencanaan Audit 

 Pelaksanaan update surat perencanaan audit untuk PT GGST dengan 

instruksi yang diberikan dari senior auditor/supervisor. Update surat 

perencanaan audit ini dengan memasukan informasi serta data yang relevan 

seperti informasi umum perusahaan, data pendirian perusahaan, data 

perubahan modal, kondisi bisnis dan perusahaan, analitical review, dan 

perubahan penting dalam perusahaan. Berikut adalah contoh pelaksanaan 

update surat perencanaan audit: 
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Gambar 3.1 

Dokumen Perencanaan Audit PT GGST 

 

 b) Membuat Kertas Kerja (worksheet)  

Worksheet yang dibuat untuk PT GGST dengan menggunakan format 

worksheet tahun lalu yaitu tahun 2013 dan meng-copy dalam sheet excel 

baru. Pekerjaan ini dilakukan dengan: 

1. Menggunakan nama akun yang sama dengan worksheet tahun 

lalu namun, bila ada penambahan akun baru dari general ledger 

(buku besar) yang diberikan dari klien maka penambahan nama 

akun dilakukan sesuai dengan number chart of account yang 

sesuai dengan general ledger atau worksheet. 

2. Memasukan saldo audited tahun 2013 di kolom saldo audited 

tahun 2013 dan menjadi saldo awal tahun 2014. 
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3. Memasukan mutasi debit dan mutasi kredit berdasarkan total 

debit dan total kredit buku besar PT GGST sesuai dengan akun-

akunnya. 

4. Untuk saldo unaudited tahun 2014 didapat dengan 

menambahkan dan mengurangkan mutasi debit dan mutasi 

kredit. 

5. Menambahkan dan mengurangkan adjusment audit debit dan 

adjusment audit kredit untuk memperoleh saldo audited tahun 

2014.  

Berikut adalah contoh worksheet yang dibuat untuk PT GGST 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Worksheet PT GGST 
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 c) Melakukan vouching atas biaya  

 Vouching yang dilakukan untuk PT GGST yaitu untuk transaksi atas akun 

biaya per 31 Desember 2014. Kegiatan vouching atas akun biaya 

dilakukan dengan memeriksa kelengkapan bukti transaksi yang terdiri atas 

bukti kas keluar dan dokumen pendukung atas transaksi yang terjadi 

seperti: nota, faktur, dll (Lampiran 7). Selain itu juga memeriksa 

kelengkapan otorirasi, ketepatan penjurnalan, dan ketepatan perhitungan 

nilai transaksi. Berikut adalah daftar vouching untuk akun biaya sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Daftar Vouching atas Biaya Usaha PT GGST 
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 d) Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan untuk PT GGST 

Kertas kerja pemeriksaan yang dibuat untuk PT GGST yaitu dengan 

membuat top schedule dan supporting schedule untuk akun kas, piutang 

lain-lain, biaya dibayar dimuka, pajak dibayar dimuka, piutang pihak 

berelasi, aset tetap, utang usaha, utang pajak, utang lain-lain, uang 

jaminan, hutang pihak berelasi, pendapatan dan beban. Contoh format 

untuk kertas kerja pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Supporting Schedule atas akun Beban PT GGST 
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Tabel 3.4 

Top Schedule untuk akun Beban Usaha PT GGST 

 

Dalam tabel 3.3, supporting schedule terdiri dari kolom saldo audited 31 

Desember 2013, saldo unaudit 31 Desember 2014, mutasi debit dan mutasi 

kredit yang diambil dari worksheet yang telah dibuat sebelumnya. Dalam 

tabel 3.4, top schedule  terdiri dari kolom saldo audited 31 desember 2013, 

saldo unaudit 31 Desember 2014, mutasi debit dan mutasi kredit yang 

diambil dari total dalam supporting schedule. Hasil dari pembuatan Kertas 

Kerja Pemeriksaan dapat dilihat dalam lampiran 8. 

 e) Meng-update Catatan atas Laporan Keuangan 

Melakukan update Catatan atas Laporan Keuangan dengan menggunakan 

format Catatan atas Laporan Keuangan tahun lalu. Tujuan dari pekerjaan 

ini adalah untuk menyiapkan catatan atas laporan keuangan tahun 2014 
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serta mempermudah dalam memasukan saldo akun berdasarkan angka 

yang sudah diaudit. Pekerjaan ini dilakukan untuk menyiapkan catatan atas 

laporan keuangan untuk periode audit dengan menghapus saldo akun tahun 

lalu atau tahun 2012 dan memindahkan saldo tahun 2013 ke baris kanan. 

Untuk baris kiri di masukan saldo berdasarkan saldo audited per 31 

Desember 2014 yang diambil dari worksheet yang telah dibuat. Pekerjaan 

ini dilakukan untuk semua akun yang terdapat di catatan atas laporan 

keuangan, selain itu juga merapihkan format seperti rata kiri dan rata 

kanan juga pada kesalahan pengetikan. Hasil dari meng-update Catatan 

atas Laporan Keuangan dapat dilihat dalam lampiran 9. Contoh catatan 

atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.2 

Catatan atas Laporan Keuangan PT GGST 
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f) Footing dan Cross-Footing 

Menghitung kembali semua total akun yang ada di Laporan Keuangan dan 

catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2014 baik secara vertikal 

maupun secara horizontal, yang telah disajikan dalam bentuk word. 

Perhitungan dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator 

untuk memastikan tidak ada kesalahan perhitungan. 

Gambar 3.3 

Footing dan Cross-Footing Laporan Keuangan 
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  g) Filing 

Merapikan dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan 

kedalam ordner untuk keperluan dokumentasi Kertas Kerja Pemeriksaan 

agar dokumen dapat dengan mudah dicari ketika diperlukan. Selain itu, 

juga untuk memudahkan dalam melakukan rekap data yang yang belum 

diterima dari pihak klien untuk keperluan audit dan bukti audit yang 

diperlukan.  

2.  Tugas yang dilakukan untuk PT SMA 

  a) Membuat surat konfirmasi bank untuk PT SMA 

Surat konfirmasi bank PT SMA untuk Bank Mandiri dibuat pada tanggal 

01 April 2015 oleh auditor dengan membuat surat konfirmasi negatif yang 

berarti tidak mencantumkan saldo bank yang tercatat buku besar klien per 

31 Desember 2014. Surat konfirmasi bank negatif ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa seluruh akun yang dimiliki oleh perusahaan sudah 

tercantum semuanya di dalam laporan keuangan. Ada 5 bank yang 

dikirimkan surat konfirmasi bank yaitu: Bank Mandiri, Bank BII, Bank 

Sumut, Bank BTPN, dan Bank BRI. Berikut adalah salah satu contoh surat 

konfirmasi bank PT SMA ( Lampiran 10): 
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Gambar 3.4 

Surat Konfirmasi Bank PT SMA 

 

  b) Membuat surat konfirmasi piutang untuk PT SMA 

 Surat konfirmasi piutang usaha PT SMA dibuat pada tanggal 01 April 

2015 oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi negatif yang 

berarti tidak mencantumkan saldo piutang usaha yang tercatat. Surat 

konfirmasi dibuat setelah rekap atas piutang usaha selesai dibuat agar 

mengetahui nama pelanggan pada tahun 2014. Setelah mengisi tanggal 

surat konfirmasi, maka melakukan pengisian nama pelanggan sesuai 

dengan hasil rekapan. Selanjutnya surat konfirmasi piutang diserahkan 

kepada klien untuk di isi alamat lengkap, nama direktur, dan ditanda 

tangani oleh direktur sebelum dikirimkan ke customer yang bersangkutan. 

Surat konfirmasi ini berisi informasi bahwa customer yang bersangkutan 
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diminta oleh auditor untuk mengkonfirmasikan saldo piutang usaha di PT 

SMA per 31 Desember 2014 dan perusahaan tersebut diminta untuk 

mengirimkan jawaban atas konfirmasi piutang usaha ke kantor akuntan 

publik secepatnya. Ada 7 surat konfirmasi piutang usaha yang dibuat dan 

dikirimkan kepada customer berdasarkan sampling customer yang dipilih. 

Berikut adalah contoh surat konfirmasi piutang: 

Gambar 3.5 

Surat Konfirmasi Piutang Usaha PT SMA 

 

  c) Membuat surat konfirmasi utang usaha untuk PT SMA    

   Surat konfirmasi utang usaha PT SMA dibuat dalam bentuk surat 

konfirmasi utang negatif yang berarti tidak mencantumkan saldo utang 
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yang tercatat dipembukuan perusahaan dengan tujuan untuk 

mengkonfirmasikan saldo utang usaha tersebut dari pihak ketiga. 

Pekerjaan ini dilakukan dengan mendapat format surat konfirmasi utang 

usaha dari senior auditor dan kemudian memasukan tanggal surat 

konfirmasi, nama lembaga keuangan lainnya yang mempunyai piutang 

atas PT SMA, dan memasukan alamat lembaga keuangan lainnya. Ada 1 

surat konfirmasi utang usaha yang dibuat dan ditujukan kepada lembaga 

keuangan lainnya, namun diberikan kepada klien terlebih dahulu untuk 

dicek kembali alamat lembaga keuangan tersebut dan ditanda tangani oleh 

direktur baru dapat dikirimkan. Berikut adalah salah satu contoh surat 

konfirmasi utang usaha PT SMA: 

Gambar 3.6 

Surat Konfirmasi Utang Usaha PT SMA 
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  d) Meng-update permintaan data untuk PT SMA 

Melakukan update permintaan data Form permintaan data PT SMA 

dengan memberi tanda (√) pada bagian list permintaan data bentuk 

softcopy atau hardcopy, dan mengisi tanggal penerimaan data tersebut.  

Contoh update form permintaan data adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.5 

Form Permintaan Data PT SMA 

 

Tabel 3.5 update form permintaan data ini ditunjukan dengan mengisi 

tanggal penerimaan data dan memberikan tanda (√) pada kolom hc yang 

berarti hardcopy. Dengan melakukan update permintaan data dapat 

diketahui data mana yang belum diterima dan  dapat di follow-up lebih 

lanjut data yang belum diterima. Hasil dari meng-update form permintaan 

data dapat dilihat dalam lampiran 11. 
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  e) Membuat permintaan data vouching untuk PT SMA 

Permintaan data vouching dilakukan dengan cara mengambil data 

sampling atas transaksi yang ada di general ledger. Pemilihan transaksi 

yang dijadikan untuk data vouching berdasarkan pemilihan dengan 

transaksi yang memiliki nilai material sehingga untuk akun kas dipilih 11 

transaksi. Permintaan data vouching berisi informasi tanggal, nomor 

referensi, uraian, kode akun, nilai transaksi, dan tanggal diminta serta 

tanggal diterima dari setiap transaksi. Berikut adalah salah satu contoh 

daftar permintaan data vouching atas akun kas PT SMA: 

Tabel 3.6 

Daftar Permintaan Data Vouching atas akun kas PT SMA 
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f) Merekalkulasi aset tetap untuk PT SMA 

 Rekalkulasi depresiasi aset tetap PT SMA dilakukan dengan meng-input 

nama aset tetap, tanggal perolehan, masa manfaat, dan nilai perolehan 

kemudian dihitung menggunakan metode garis lurus. Untuk melakukan 

rekalkulasi aset tetap menggunakan format yang berikan oleh senior 

auditor.  

Tabel 3.7 

Rekalkulasi Penyusutan Aset Tetap PT SMA 

 

Dalam tabel 3.7 untuk aset tetap yang diperoleh perusahaan pada tahun 

2014, saldo awal harga perolehan dan saldo awal akumulasi penyusutan di 

ambil dari nilai akhir harga perolehan dan akumulasi penyusutan tahun 

2013. Untuk penambahan aset tetap yang terjadi selama tahun 2014 maka 

nilai penambahannya dimasukan kedalam kolom penambahan harga 

perolehan. Nilai penyusutan aset tahun 2014 dihitung dengan metode garis 

lurus. Misalnya, pembelian CPU dan monitor dengan nilai perolehannya 
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Rp 8.100.000,- pada tanggal 14 Maret 2014 dan masa manfaatnya 4 tahun, 

maka nilai penyusutan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

 

Penyusutan tahun 2014 = Rp 8.100.000,-  x 10  

                                             5 Tahun             12 

 

                                       = Rp 1.350.000,- 

  

Untuk mendapatkan nilai buku maka nilai perolehan dikurangi dengan 

nilai penyusutan tahun 2014 dan kemudian dibandingkan dengan nilai 

berdasarkan pencatatan perusahaan. Hasil dari rekalkulasi aset tetap dapat 

dilihat dalam lampiran 12. 

  f) Membuat worksheet untuk PT SMA 

Worksheet yang dibuat untuk PT SMA dengan menggunakan format 

worksheet tahun lalu yaitu tahun 2013 dan meng-copy dalam sheet excel 

baru. Pekerjaan ini dilakukan dengan: 

1. Menggunakan nama akun yang sama dengan worksheet tahun 

lalu namun, bila ada penambahan akun baru dari general ledger 

(buku besar) yang diberikan dari klien maka penambahan nama 

akun dilakukan sesuai dengan number chart of account yang 

sesuai dengan general ledger atau worksheet. 
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2. Memasukan saldo audited tahun 2013 di kolom saldo audited 

tahun 2013 dan menjadi saldo awal tahun 2014 

3. Untuk saldo unaudited tahun 2014 didapat dengan 

menambahkan dan mengurangkan mutasi debit dan mutasi 

kredit. 

4. Menambahkan dan mengurangkan adjusment audit debit dan 

adjusment audit kredit untuk memperoleh saldo audited tahun 

2014.  

Berikut adalah contoh worksheet yang dibuat untuk PT SMA sebagai 

berikut: 

Tabel 3.8 

Worksheet PT SMA 

 

  g) Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan untuk PT SMA 

Kertas kerja pemeriksaan yang dibuat untuk PT SMA yaitu dengan 

membuat top schedule untuk akun kas, piutang usaha, pajak dibayar 
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dimuka, aset tetap, utang usaha, utang pajak, utang lain-lain, utang 

jamsostek, hutang pihak berelasi, pendapatan dan beban. Contoh format 

untuk kertas kerja pemeriksaan adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.9 

Top Schedule atas akun Aset Tetap PT SMA 

 

i) Melakukan cash opname PT SMA 

   Cash opname yang dilakukan dengan memeriksa kas fisik perusahaan, 

perhitungan fisik uang dihitung oleh kasir perusahaan dan auditor hanya 

memperhatikan dan mencatat jumlah fisik uang yang dihitung ke dalam 

kertas register penutupan kas yang telah dipersiapkan oleh auditor. 

Pencatatan fisik kas  dilakukan secara terperinci dengan mencatat jumlah 

uang per nominal. Kemudian auditor meminta rincian mutasi kas harian 
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yang dimiliki perusahaan dari bulan Januari sampai dengan tanggal 

dilakukannya cash opname.  

Gambar 3.6 

Register Penutupan Kas PT SMA 

 

   Berdasarkan Gambar 3.6, cash opname pada PT SMA dilakukan pada 

tanggal 01 April 2015. Dari hasil cash opname, ditemukan adanya selisih 

lebih sebesar Rp 201,- namun selisih ini terjadi karena adanya selisih 

pembulatan. Saldo kas yang tercatat pada tanggal 1 April 2015 adalah 

sebesar Rp 42.731.799,- sedangkan saldo kas menurut pemeriksaan fisik 

adalah sebesar Rp 42.732.000,-. Kemudian, auditor mengisi berita acara 
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pemeriksaan kas yang telah disiapkan sebelumnya. Berita acara 

pemeriksaan kas berisi informasi berupa tanggal dan waktu pemeriksaan 

fisik kas, nama dan jabatan auditor, nama dan jabatan orang yang 

mengelola kas atau kasir, saldo menurut pembukuan, saldo cash opname, 

dan apabila terdapat selisih diberikan penjelasan mengenai terjadinya 

selisih. Berita acara pemeriksaan kas ditandatangani oleh pihak pengelola 

kas atau kasir, penanggung jawab yaitu manager accounting, dan tim audit 

yang melakukan cash opname. Hasil dari kegiatan cash opname dapat 

dilihat dalam lampiran 13. Berikut merupakan contoh berita acara 

pemeriksaan kas: 

Gambar 3.7 

Berita Acara Pemeriksaan Kas PT SMA 
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 j) Membuat supporting schedule rekap piutang PT SMA 

Pekerjaan yang dilakukan dalam merekap piutang yaitu mencatat saat 

tanggal timbulnya piutang beserta dengan saat pembayaran piutang 

tersebut berdasarkan nama masing-masing klien. Berikut adalah contoh 

rekap piutang PT SMA: 

Tabel 3.10 

Supporting Schedule Rekap piutang PT SMA 

 

Dalam tabel 3.10, rekap piutang dilakukan dengan memasukan tanggal, 

keterangan, nilai pada debit atau kredit, kemudian menjumlahkan 

saldonya. Untuk transaksi rekap diambil dari rekap invoice yang diberikan 

oleh perusahaan dan memasukan pembayaran yang dilakukan customer 

diperoleh dari general ledger. 
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  k) Membuat supporting schedule rekap perjanjian kerjasama PT SMA 

   Pekerjaan yang dilakukan dalam merekap perjanjian kerjasama adalah 

dengan menginput nama pihak pertama dalam perjanjian, nama pihak 

kedua dalam perjanjian, tanggal perjanjian, nomor perjanjian, periode 

perjanjian, nilai kontrak, besarnya PPN yang dikenakan, dan keterangan. 

Dalam melakukan input rekap perjanjian kerjasama dengan mengambil 

data tersebut dari hardcopy perjanjian kerjasama milik klien. Pekerjaan ini 

dilakukan untuk memeriksa penambahan kerjasama yang dilakukan oleh 

PT SMA. Berikut adalah contoh rekap perjanjian kerjasama PT SMA: 

Tabel 3. 11 

Supporting Schedule Rekap Perjanjian Kerjasama 
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 l) Membuat supporting schedule rekap pajak untuk PT SMA 

   Rekap pajak dilakukan dengan cara menginput masa pajak, tahun pajak, 

tanggal lapor, tanggal bayar, dasar pengenaan pajak (DPP), nilai PPN, 

PPN dipungut, pajak masukan, dan pajak yang dibayar. Untuk data 

tersebut diperoleh dari hardcopy bukti pembayaran dan pelaporan pajak 

kemudian di rekap kedalam satu tabel. Berikut adalah contoh rekap pajak 

yang dilakukan untuk PT SMA:  

Tabel 3.12 

Supporting Schedule Rekap Pajak PT SMA

 

 

3. Tugas yang dilakukan untuk PT BGT 

  a) Menjurnal transaksi bank untuk PT BGT 

 Menjurnal transaksi untuk PT BGT yaitu untuk akun bank dengan 

transaksi bank masuk dan bank keluar. Jurnal dilakukan berdasarkan soft 
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copy transaksi dalam bentuk excel kemudian mendapatkan arahan dari 

senior untuk mengklasifikasikan ke dalam akun berdasarkan transaksi 

(Lampiran 14). Berikut adalah contoh jurnal PT BGT: 

Tabel 3.13 

Jurnal Bank PT BGT 

 

  b) Menyusun laporan keuangan  

Laporan keuangan dibuat untuk menggambarkan kinerja dan kondisi 

kelangsungan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat untuk PT 

BGT yaitu dengan menggunakan format tahun lalu dan kemudian 

menghapus saldo per 31 desember 2012 dan memindahkan saldo per 31 

desember 2013 ke kolom sebelah kanan, kemudian memasukan saldo per 

31 juni 2014 yang didapat dari worksheet/kertas kerja yang telah 

diselesaikan oleh senior. Penyusunan ini dilakukan untuk laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas (Lampiran 15). Berikut 

adalah contoh sebagian laporan keuangan:  
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Tabel 3.14 

Laporan Keuangan PT BGT 

 

4. Tugas yang dilakukan untuk PT STS 

 a) Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 

Kertas kerja pemeriksaan yang dibuat untuk PT STS adalah membuat top 

schedule. Top schedule yang dibuat yaitu untuk akun kas, piutang usaha, 

piutang lain-lain, aset tetap, utang bank, utang lain-lain untuk general 

audit per 31 Desember 2014. Contoh format top schedule  untuk PT STS 

adalah sebagai berikut (Lampiran 16)  : 
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Tabel 3.15 

         Top Schedule atas Akun Aset Tetap PT STS  

 

  

 Berdasarkan Tabel 3.15 , top schedule terdiri dari kolom saldo audit per 31 

Desember 2013, Saldo inhouse per 31 Desember 2014 yang diambil dari 

laporan perusahaan, mutasi debit dan kredit diambil dari penyesuaian yang 

ditentukan dari hasil pemeriksaan audit, dan saldo audit per 31 Desember 

2014. 

5. Tugas yang dilakukan untuk PT ZNS 

  a) Membuat Supporting Schedule Rekap Rekening Koran untuk PT ZNS 
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Rekap rekening koran yang dilakukan untuk PT ZNS yaitu berdasarkan 

scan rekening koran yang diterima dari klien untuk auditor. Dalam 

rekening koran yang dilakukan adalah mencari transaksi yang bernama 

setoran tunai untuk PT ZNS kemudian dimasukan kedalam excel. Contoh 

rekapan rekening koran adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.16  

Supporting Schedule Rekap Rekening Koran atas PT ZNS 

 

Dalam merekap rekening koran langkah yang dilakukan adalah 

memasukan tanggal diterimanya setoran tunai, memasukan nomor 

dokumen atau transaksi saat adanya setoran tunai, memasukan saldo yang 

diterima atas setoran tunai. Setelah melakukan semua hal tersebut maka 

jumlah saldo di total secara keseluruhan. Kegiatan ini dilakukan untuk 

melihat transaksi pengeluaran piutang pemegang saham. 
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6. Tugas yang dilakukan untuk PT IN 

  a) Meng-update Catatan atas Laporan Keuangan PT IN 

Melakukan update Catatan atas Laporan Keuangan dengan menggunakan 

format Catatan atas Laporan Keuangan tahun lalu. Catatan atas Laporan 

Keuangan yang dibuat untuk PT IN dibuat dalam format bahasa inggris. 

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyiapkan catatan atas laporan 

keuangan tahun 2014 serta mempermudah dalam memasukan saldo akun 

berdasarkan angka yang sudah diaudit. Pekerjaan ini dilakukan untuk 

menyiapkan catatan atas laporan keuangan untuk periode audit dengan 

menghapus saldo akun tahun lalu atau tahun 2012 dan memindahkan saldo 

tahun 2013 ke baris kanan.  Untuk baris kiri dikosongkan dan dirapihkan 

untuk nantinya memasukan saldo audited tahun 2014 (Tabel 3.17). 

Melakukan update untuk semua akun yang terdapat di catatan atas laporan 

keuangan, selain itu juga merapihkan format seperti rata kiri dan rata 

kanan juga pada kesalahan pengetikan.  

Tabel 3.17 

Catatan atas Laporan Keuangan PT IN 
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7. Tugas yang dilakukan untuk PT AII 

  a) Meng-update Catatan atas Laporan Keuangan PT AII 

Melakukan update Catatan atas Laporan Keuangan dengan menggunakan 

format Catatan atas Laporan Keuangan tahun lalu. Pekerjaan ini dilakukan 

untuk menyiapkan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang akan 

diaudit dengan menghapus saldo akun tahun lalu atau tahun 2012 dan 

memindahkan saldo tahun 2013 ke baris kanan.  Untuk baris kiri 

dikosongkan dan dirapihkan untuk nantinya memasukan saldo audited 

tahun 2014. Peng-updatean ini dilakukan untuk semua akun yang terdapat 

di catatan atas laporan keuangan, selain itu juga merapihkan format seperti 

rata kiri dan rata kanan juga pada kesalahan pengetikan. Tujuan dari 

pekerjaan ini adalah untuk menyiapkan catatan atas laporan keuangan 

tahun 2014 serta mempermudah dalam memasukan saldo akun 

berdasarkan angka yang sudah diaudit. Berikut adalah contoh meng-

update catatan atas laporan keuangan (Lampiran 17): 
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Tabel 3.18 

Catatan atas Laporan Keuangan PT AII 

 

  b) Membuat worksheet  

Membuat worksheet dengan menggunakan format worksheet tahun lalu 

yaitu tahun 2013 dan meng-copy dalam sheet excel baru. Pekerjaan ini 

dilakukan dengan: 

1.  Menggunakan nama akun yang sama dengan worksheet 

tahun lalu namun, bila ada penambahan akun baru dari 

general ledger (buku besar) yang diberikan dari klien maka 

penambahan nama akun dilakukan sesuai dengan number 
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chart of account yang sesuai dengan general ledger atau 

worksheet. 

2.  Memasukan saldo audited tahun 2013 di kolom saldo 

audited tahun 2013 dan menjadi saldo awal tahun 2014 

3.  Untuk saldo unaudited tahun 2014 didapat dengan 

menambahkan dan mengurangkan mutasi debit dan mutasi 

kredit. 

4.  Menambahkan dan mengurangkan adjusment audit debit dan 

adjusment audit kredit untuk memperoleh saldo audited 

tahun 2014.  

Contoh format worksheet yang dilakukan untuk PT AII adalah sebagai 

berikut (Lampiran 18): 

Tabel 3.19 

Worksheet untuk PT AII 
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3.3.2 Kendala yang ditemukan 

 1. Kendala pada PT GGST 

   Pada saat melakukan vouching atas biaya yang terjadi pada PT GGST 

terdapat kendala pemberian data vouching belum lengkap dan klien lama 

dalam memberikan data. 

 2. Kendala pada PT SMA 

   Pada saat melakukan audit atas PT SMA ditemukan beberapa kendala 

sebagai berikut: 

a. Surat Konfirmasi Piutang tidak dapat langsung diberikan karena 

piutang tidak dipisah berdasarkan nama debitur tetapi menjadi satu 

dalam akun piutang. 

b. Permintaan data tidak dapat di-update secara rutin karena lamanya 

data yang diberikan dari klien. 

 3. Kendala pada PT BGT 

Pada saat menyusun laporan keuangan dalam divisi jasa accounting service 

yang dilakukan untuk PT BGT terdapat kendala format Laporan Keuangan 

tidak lengkap sehingga menyulitkan memasukan data dari worksheet ke 

dalam format Laporan Keuangan. 
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3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

 1.  Solusi atas PT GGST 

   Solusi yang dapat dilakukan atas kendala yang ditemukan pada PT GGST 

adalah melakukan follow-up data secara terus menerus kepada klien dan 

meminta kekurangan data yang tidak lengkap kepada klien agar proses audit 

dapat berjalan dengan lancar. 

 2. Solusi atas PT SMA 

   Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan atas kendala yang ditemukan 

pada PT SMA: 

a. Klien harus menjurnal dan memposting dalam buku besar transaksi 

piutang berdasarkan akun piutang per nama debitur. 

b. Memfollow-up  data secara terus menerus dan ketua tim 

berkordinasi terus menerus bersama klien agar data segera 

diberikan. 

 3. Solusi atas PT BGT 

Solusi yang dapat dilakukan atas kendala yang ditemukan pada PT BGT adalah 

sebaiknya format Laporan Keuangan disesuaikan terlebih dahulu dengan akun-

akun rekening yang ada di worksheet baru memasukan data dari worksheet ke 

dalam Lapor 
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