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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia Bisnis dan dunia ekonomi adalah satu kesatuan yang selalu 

berkaitan dan berdampingan. Kemajuan suatu bisnis dapat menunjang 

perekonomian suatu negara. Dan perkembangan ekonomi suatu negara 

dapat memajukan berbagai bisnis di negara tersebut. Akuntansi adalah 

sebuah ilmu dari dunia ekonomi yang diperlukan oleh perusahaan. 

Akuntansi berguna untuk menilai dan melihat kinerja perusahaan. Ada 3 

proses yang dilakukan dalam akuntansi yaitu identifikasi atas transaksi 

(identifying), pencatatan (recording), dan memberikan informasi yang 

didapat kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut 

(communicating) (Kieso, 2013). Informasi yang dimaksud adalah berupa 

laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan media untuk memenuhi kebutuhan 

informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak 

internal dan eksternal. Periode pelaporan laporan keuangan dapat disajikan 

per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Terdapat 2 jenis 

perusahaan yaitu perusahaan terbuka (go public) dan perusahaan tertutup. 

Perusahaan terbuka wajib melaporkan audit atas laporan keuangannya 

kepada BAPEPAM-LK.  

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK No. 1 Tahun 2014) 

pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Laporan 

keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan 

keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen, yaitu: 

  

Pelaksanaan Jasa..., Ivan Oktaviyan Suryanto, FB UMN, 2015



2 
 

a. Laporan posisi keuangan (neraca)  

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 

c. Laporan perubahan ekuitas 

d. Laporan perubahan arus kas 

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan 

f.  Laporan posisi keuangan pada awal periode yang disajikan ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau 

ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

Laporan keuangan ialah suatu bagian dari siklus akuntansi. Berikut 

ini adalah langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Langkah pertama 

adalah melakukan identifikasi dan menganalisa transaksi bisnis, langkah 

kedua ialah membuat jurnal transaksi tersebut setelah itu jurnal tersebut di 

posting kedalam buku besar (ledger), lalu membuat trial balance, 

membuat jurnal penyesuaian, menyusun adjusted trial balance, menyusun 

laporan keuangan, jurnal penutup, penyusunan post closing trial balance, 

dan yang terakhir membuat jurnal pembalik jika diperlukan (Kieso, 2013). 

Catatan atas laporan keuangan adalah hasil keluaran (output) yang 

dihasilkan dari penyusunan laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas 

berkaitan dengan informasi yang diungkap dalam catatan atas laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan kunci untuk 

memahami secara lebih mendalam bagi pengguna laporan. Untuk 

membantu dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan, auditor 

membuat sebuah catatan khusus untuk memudahkan auditor dalam 

memasukkan saldo audited per tahunnya ke dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Catatan khusus tersebut berisi akun-akun seperti aset, liabilitas, 

modal, pendapatan usaha, beban, dan pendapatan (beban) lain-lain.  

Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, 
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manajemen memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan 

tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab 

perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen juga 

memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi 

tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (PSAK, 

2012:3). Maka dari itu, dibutuhkan audit atas laporan keuangan. Audit 

laporan keuangan harus dilakukan oleh Auditor Independen sehingga tidak 

terintervensi oleh pihak manapun supaya pengguna laporan keuangan 

percaya bahwa laporan keuangan sudah disajikan sesuai prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku di Indonesia. 

 Dalam audit laporan keuangan auditor memiliki tugas untuk 

memeriksa laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Audit. Auditor 

mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung opini auditor apakah 

terdapat salah saji material atau tidak.  

 Menurut Arens (2012), dalam proses audit yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerimaan Perikatan  

Aktivitas awal yang dilakukan oleh auditor dalam menerima kliennya. 

Sebelum menerima klien, auditor terlebih dahulu melakukan survey 

atas perusahaan klien seperti stabilitas keuangan perusahaan dan 

hubungan dengan auditor sebelumnya. Setelah itu, auditor 

menindaklanjuti hasil survey tersebut seperti mengevaluasi keberadaan 

klien. Kemudian auditor menerima perikatan dengan klien, maka 

dibuatlah Surat Perikatan Audit. Dalam hal ini, auditor perlu untuk 

memahami bisnis klien dan pengendalian control internal perusahaan.   

2. Perencanaan 

Perencanaan awal perlu dilakukan untuk menentukan ruang lingkup, 

waktu, dan arah audit, serta memberikan panduan bagi pengembangan 

rencana audit. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam perencanaan 

adalah penetapan strategi audit, pelaksanaan prosedur penilaian resiko, 

pengembangan rencana audit, perancangan respon keseluruhan dan 

prosedur audit lanjutan, serta menentukan tingkat toleransi atau 
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materialitas untuk menentukan ketepatan laporan audit yang 

dikeluarkan. 

3. Pengujian 

Pengujian merupakan kegiatan pokok dalam proses audit yang 

ditujukan untuk meperoleh bukti yang cukup dan memadai dalam 

rangka pemberian opini atas laporan keuangan klien yang diaudit. 

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan meliputi melaksanakan prosedur 

audit tahun pertama (jika melakukan audit tahun pertama), melakukan 

pengujian pengendalian dan transaksi, melakukan pengujian atas saldo 

akun, mengevaluasi hasil pengujian, melakukan pengujian tahap akhir, 

meminta surat representasi manajemen. 

4. Penyelesaian 

Auditor menyelesaikan proses audit sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Aktivitas yang dilakukan adalah menelaah 

kewajiban bersyarat, menelaah peristiwa kejadian, mengumpulkan 

bahan bukti akhir, dan mengevaluasi hasil. 

5. Pelaporan 

Setelah menyelesaikan semua prosedur audit, auditor harus 

menggabungkan informasi dan bukti yang diperoleh untuk 

memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan yang 

disajikan oleh manajemen perusahaan. 

   Ada beberapa teknik yang digunakan auditor dalam proses audit 

untuk pengumpulan bukti. Menurut Arens (2012) ada tujuh teknik audit 

yaitu: 

1. Pemeriksaan Fisik 

Inspeksi atau penghitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset 

berwujud seperti kas, persediaan, dan aset tetap yang berwujud. 

a. Pemeriksaan fisik aset tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan 

dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan 
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diperikirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode 

(IAI, 2012). 

b. Pemeriksaan fisik kas 

Menurut Agoes (2012) kas merupakan harta lancar perusahaan 

yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan.Biasanya 

pemeriksaan fisik kas dilakukan atas cek fisik kas kecil atau kas 

besar. Menurut Kieso (2013), petty cash is a cash fund used to pay 

relatively small amounts. 

c. Pemeriksaan fisik persediaan 

Persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang nilainya 

cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun 

penyalahgunaan. 

 Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal 

neraca adalah dengan melakukan inventory taking. Menurut Agoes 

(2012), salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam inventory taking 

adalah apabila inventory taking dilakukan sebelum tanggal neraca, 

lakukan prosedur penarikan maju (trace forward) ke tanggal neraca, 

sedangkan apabila inventory taking dilakukan setelah tanggal neraca 

maka lakukan prosedur penarikan mundur (trace back) ke tanggal 

neraca dan buat kertas kerjanya. Tarik mundur persediaan ini 

bertujuan ingin menghitung jumlah persediaan awal yang dimiliki 

oleh perusahaan. Setelah diketahui, bandingkan sesuai atau tidak 

dengan catatan persediaan awal perusahaan. Dan langkah tarik 

mundur ini juga dapat dilakukan pada pemeriksaan fisik kas, untuk 

mendapatkan nilai kas per tanggal neraca. 

2. Konfirmasi 

Metode yang dipakai auditor untuk memperoleh bukti audit dengan 

cara meminta tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak 

ketiga yang independen mengenai item-item tertentu. Contohnya 

adalah kofirmasi piutang usaha dan utang usaha. Konfirmasi piutang 

usaha dan utang usaha dilakukan oleh auditor untuk memperoleh 

informasi berupa konfirmasi dari setiap customer dan supplier yang 
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berhubungan dengan klien.Konfirmasi pada pihak ketiga dilakukan 

karena berdasarkan SA Seksi 326 (PSA No.07), bukti audit yang 

diperoleh dari sumber independen diluar entitas memberikan 

keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit 

independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya 

dari dalam entitas tersebut. Jika pihak ketiga tidak menanggapi 

permintaan konfirmasi, maka auditor harus mengirimkan kembali 

surat konfirmasi yang ke 2. Terdapat dua bentuk konfirmasi, yaitu: 

a. Konfirmasi positif 

Konfirmasi positif mengharuskan penerima konfirmasi untuk 

memberikan jawaban baik setuju maupun tidak setuju terhadap 

informasi yang disampaikan pada permintaan konfirmasi. 

b. Konfirmasi negatif 

Konfirmasi negatif hanya meminta jawaban dari penerima 

konfirmasi apabila penerima tidak setuju dengan informasi yang 

disampaikan pada permintaan konfirmasi. 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh auditor dengan 

cara menguji berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung 

informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen yang diuji 

oleh auditor adalah dokumen yang menyediakan informasi mengenai 

pelaksanaan bisnis klien.  

Salah satu teknik pengumpulan bukti audit dokumentasi adalah 

dengan melakukan vouching. Vouching adalah pemeriksaan dokumen 

yang mendukung suatu transaksi atau jumlah yang telah tercatat. 

Tujuan dilakukan vouching adalah untuk memperoleh bukti mengenai 

item yang tercatat dalam catatan akuntansi, dengan didukung oleh 

bukti yang lengkap (Arens, 2012).  

4. Prosedur Analitis 

Metode pengumpulan bukti dengan cara mempelajari data klien, lalu 

mencari berbagai perbandingan atas data klien, kemudian mencari 

hubungan terkait dari data tersebut. Auditor bisa membandingkan data 
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klien dengan data industri, data periode sebelumnya, anggaran, dan 

lain-lain. 

5. Wawancara Kepada Klien 

Metode pengumpulan bukti audit yang melibatkan pertanyaan baik 

lisan maupun tertulis oleh auditor kepada manajemen dan karyawan 

klien. Karena manajemen dan karyawan yang lebih mengetahui 

operasi dan pengendalian internal perusahaan. 

6. Hitung Uji 

Metode dimana auditor melakukan pemeriksaan kembali keakuratan 

perhitungan matematika yang dilakukan oleh klien. Auditor 

melakukan proses pengulangan aktivitas yang dilakukan klien, 

kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh 

klien untuk bukti audit.   

7. Pengamatan  

Pengamatan atas kegiatan klien yang dilakukan dengan auditor 

menggunakan inderanya untuk menilai aktivitas fisik yang dilakukan 

oleh klien. 

  Selama proses audit laporan keuangan suatu perusahaan, Kantor 

Akuntan Publik berpedoman pada Standar Profesionalisme Akuntan 

Publik. Semua proses audit yang dilakukan dan temuan-temuan 

pemeriksaan harus didokumentasikan ke dalam kertas kerja pemeriksaan. 

Menurut Agoes (2012) kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-

berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, 

yang berasal dari pihak klien, dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan 

dari pihak ketiga. Berkas yang berasal dari klien, misalnya Neraca Saldo 

(Trial Balance), Rekonsiliasi Bank, Rincian Persediaan, dan Rincian 

Utang. Hasil analisis yang dibuat auditor, diantaranya: 

a. Berita Acara Pemeriksaan Kas (Cash Opname) 

b. Top Schedulle, Supporting Schedulle, dan  

c. Management Letter.  

Berkas yang diperoleh dari pihak ketiga yang independen meliputi: 

a. hasil konfirmasi piutang,  
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b. hasil konfirmasi utang, 

c. informasi dari bank, dan  

d. pernyataan dari penasihat hukum atau notaris. 

Tujuan penyusunan kertas kerja pemeriksaan adalah sebagai bukti 

untuk mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan 

dan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional 

Akuntan Publik. Selain itu, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan 

dari pihak pajak, pihak bank, pihak klien, sebagai salah satu dasar 

penilaian asisten (seluruh tim audit) sehingga dapat dibuat evaluasi 

mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner, sesudah selesai 

suatu penugasan, dan sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. 

Pada akhir pemeriksaan audit, Kantor Akuntan Publik akan 

memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari lembaran opini dan 

laporan keuangan yang telah diaudit. Lembaran opini merupakan tanggung 

jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya 

tentang kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan 

merupakan tanggung jawab manajemen. Ada beberapa jenis opini yang 

dapat diberikan auditor eksternal, seperti berikut ini: 

a. Unqualified opinion (pendapat wajar tanpa pengecualian). 

b. Unqualified opinion with explanatory language (pendapat wajar 

tanpa pengecualian dengan tambahan bahan penjelasan). 

c. Qualified opinion (pendapat wajar dengan pengecualian). 

d. Adverse opinion (pendapat tidak wajar). 

e. Disclaimer of opinion (tidak memberikan pendapat). 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Magang 

Program kerja magang dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh: 

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai proses penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan; 

2. Mendapatkan ilmu mengenai proses audit dan teknik pengumpulan 

bukti audit seperti cek fisik aset tetap, cek fisik kas, vouching; 
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3. Mendapatkan pengalaman bekerja sama dengan senior dan junior 

auditor; 

4. Mengetahui cara memperoleh dokumen-dokumen audit sesuai 

dengan proses audit. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 12 Januari 

2015 hingga 30 April 2015 di Kantor Akuntan Publik Suganda 

Akna Suhri & rekan sebagai junior auditor, jam kerja selama 

magang, yaitu hari senin hingga jumat, pukul 09.00-17.00. 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan kerja magang pada Kantor Akuntan Publik 

Suganda Akna Suhri & rekan, terdiri dari 3 tahap, yaitu: 

a. Tahap Pengajuan 

Pengajuan kerja magang dilakukan dengan memilih tempat 

magang dan memberikan curriculum vitae (CV) yang 

ditujukan pada Kantor Akuntan Publik Suganda Akna 

Suhri & rekan melalui Ketua Program Studi Akuntansi. 

Setelah itu, Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & 

rekan memberikan surat balasan berupa keterangan 

penerimaan kerja magang. Pada saat surat penerimaan 

diterima, mahasiswa memperoleh kartu kerja magang, 

formulir realisasi kerja magang, formulir kehadiran, dan 

formulir penilaian dari Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK) yang akan diberikan kepada 

pembimbing lapangan di Kantor Akuntan Publik Suganda 

Akna Suhri & rekan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap awal pelaksanaan kerja magang berupa pembekalan 

kerja magang yang wajib dihadiri sebelum memulai kerja 

magang di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & 
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rekan. Pada pembekalan ini, mahasiswa mendapat 

pembekalan dari BAAK, Bagian Pengembangan Karir, dan 

Ketua Program Studi Akuntansi Multimedia Nusantara. 

Selama kerja magang berlangsung, mahasiswa mendapat 

bimbingan dari dosen pembimbing magang yang telah 

ditunjuk oleh Ketua Program Studi. Pada saat di kantor, 

kerja magang juga dibimbing oleh pembimbing lapangan, 

yaitu Bapak Fahmi Abdullah selaku senior auditor dan 

ketua tim di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri 

& rekan 

Pekerjaan yang diperoleh selama kerja magang ada yang 

harus diselesaikan sendiri, ada pula yang harus dikerjakan 

bersama tim audit. Semua pekerjaan yang dilakukan 

memiliki tengat waktu yang harus dipenuhi. Peraturan-

peraturan yang berlaku di Kantor Akuntan Publik Suganda 

Akna Suhri & rekan juga harus ditaati selama kerja 

magang. 

Laporan realisasi kerja magang untuk pembimbing kampus 

setiap minggunya harus dikirim melalui e-mail ke dosen 

pembimbing magang di kampus. Laporan ini berisi rincian 

pekerjaan yang dilakukan setiap harinya dalam satu 

minggu. Kendala yang dialami dan solusi dalam mengatasi 

kendala tersebut harus dijelaskan dalam laporan realisasi 

kerja magang. Apabila terdapat kendala dalam pekerjaan 

yang terlalu sulit dan tidak dapat dipecahkan, mahasiswa 

diizinkan untuk bertanya kepada dosen pembimbing 

magang. 

 

c. Tahap Akhir 

Setelah kerja magang selesai, mahasiswa harus membuat 

laporan kerja magang dengan bimbingan dosen 

pembimbing magang, berdasarkan Buku Panduan Kerja 

Pelaksanaan Jasa..., Ivan Oktaviyan Suryanto, FB UMN, 2015



11 
 

Magang Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Multimedia Nusantara, dan laporan realisasi 

kerja magang untuk pembimbing kampus yang dibuat per 

minggu selama kerja magang berlangsung. 

Setelah laporan kerja magang selesai, maka akan diajukan 

permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang 

tersebut harus mendapat pengesahan dari dosen 

pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi 

Akuntansi. 

Formulir penilaian diisi oleh pembimbing lapangan terkait 

kinerja dan penilaian kepada mahasiswa yang  selanjutnya 

dikirimkan langsung kepada Ketua Program Studi 

Akuntansi. Formulir realisasi kerja magang dan formulir 

kehadiran yang berisi pekerjaan yang dilakukan selama 

bekerja di perusahaan, jam datang dan jam pulang untuk 

ditanda tangani oleh dosen pembimbing lapangan. 

Formulir ini akan dilampirkan dalam laporan kerja 

magang. 
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