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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Suganda Akna Suhri dan 

Rekan yang beralamat di Ruko Vienna  Blok B No. 2, Lantai 2, Jalan Raya Kelapa Dua, 

Gading Serpong, Tangerang, dengan penempatan pada divisi audit sebagai junior auditor. 

Divisi audit ini merupakan divisi yang menyediakan jasa dalam memeriksa dan 

mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan klien dan telah disajikan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.  Tugas dari junior auditor adalah 

melaksanakan prosedur audit secara rinci seperti membuat kertas kerja untuk 

mendokumentasikan pekerjaan audit dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan 

oleh perusahaan klien, disajikan sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) 

dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam menyelesaikan tugas sebagai junior 

auditor mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Eko Hendri, selaku senior auditor 

dan supervisor. Kerjasama dan komunikasi yang baik antar rekan dalam tim dan seluruh 

pegawai KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan sangat membantu dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan selama kerja magang ini. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah: 

3.2.1 Mengikuti Pengarahan Teknis 

Pengarahan teknis dilakukan sebagai dasar dan pedoman oleh seluruh auditor agar 

terdapat kesamaan persepsi dan terarahnya pengelolaan keuangan sesuai dengan 

ketentuan pemerintah yang berlaku, baik di tingkat Principal Recipient (PR) 

maupun Sub Recipient (SR). Pemahaman yang tepat tentang ruang lingkup, tata 

cara dan kriteria pelaksanaan program dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan 

pemeriksaan untuk menilai kondisi berdasarkan ketentuan, kriteria dan tata cara 

yang terdapat dalam petunjuk teknis. 

3.2.2 Vouching 

Vouching adalah pemeriksaan dokumen pendukung suatu transaksi atau jumlah 

yang tercatat dengan tujuan untuk memastikan bahwa bukti dan transaksi yang 

terjadi sudah dicatat oleh perusahaan dan benar terjadi. Vouching dilakukan dengan 

memeriksa kelengkapan dokumen pendukung seperti kuitansi, surat tugas, dan tiket 

serta mencocokkannya dengan form pertanggungjawaban. Tujuan dari vouching 

untuk memperoleh bukti mengenai jenis item yang tercatat dengan didukung bukti 

yang lengkap. Dalam vouching, hal yang perlu diperhatikan adalah kategori atau 

jenis item, kelengkapan bukti pendukung, otorisasi pihak berwewenang, tanggal 

transaksi, serta kesesuaian jumlah nominal bukti transaksi dengan form 

pertanggungjawaban. Langkah–langkah melakukan vouching adalah: 

1. Menerima dokumen transaksi dari klien. Dokumen ini sudah terlampir 

form pertanggungjawaban beserta bukti kuitansi. 
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2. Melihat kesesuaian form pertanggungjawaban dengan bukti kuitansi 

(nominal dan bukti kejadian). 

3. Mengambil dan memfotokopi dokumen yang salah saji atau tidak 

lengkap pada form petanggungjawaban untuk dijadikan sebagai temuan 

audit. 

3.2.3 Mengisi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Kertas kerja pemeriksaan merupakan bukti dokumentasi atas berkas-berkas 

yang dikumpulkan auditor dan informasi yang digunakan untuk membuat 

kesimpulan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Kertas kerja 

pemeriksaan sendiri diperoleh dari senior auditor dan merupakan format 

standar dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Suganda Akna Suhri dan Rekan. 

Laporan ini berisikan tanggal, nomor voucher, jumlah dan hasil 

pemeriksaan (temuan dan permasalahan). Kertas kerja pemeriksaan inilah 

yang menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP). Prosedur dalam mengisi kertas kerja pemeriksaan 

adalah: 

1. Menginput informasi hasil vouching seperti nomor voucher, tanggal 

voucher dan keterangan voucher. 

2. Menginput permasalahan yang ditemukan saat melakukan vouching. 

3. Memfotokopi dokumen yang ditemukan bermasalah untuk dijadikan 

bukti audit. 
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3.2.4 Rekap Jurnal 

Rekap jurnal dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai proses penjurnalan 

yang dilakukan klien dan sebagai skema arus untuk mengetahui adanya kelebihan 

dan kekurangan dalam perhitungan. Dokumen yang terkait dengan rekap jurnal 

adalah bukti jurnal yang diperoleh dari klien yang bersangkutan. Rekap jurnal ini 

ada yang sudah disertakan dengan pertanggungjawaban dan bukti kuitansi, dan ada 

juga yang terpisah sehingga harus di konfirmasi kembali kepada klien. Prosedur 

yang dilakukan dalam rekap jurnal adalah: 

1. Menerima dokumen dari pihak klien. Dokumen ini sudah terlampir 

jurnal, pertanggungjawaban dan bukti kuitansi. 

2. Mencatat bukti jurnal tersebut ke dalam excel. 

3.2.5 Melakukan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

Aset tetap merupakan aset yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk 

dipergunakan dalam kegiatan operasional dan bukan untuk diperjualbelikan, 

memiliki masa manfaat lebih dari setahun, dan memiliki nilai yang cukup material. 

Dalam melakukan pemeriksaan fisik aset, dokumen yang diperlukan adalah daftar 

aset pihak klien yang diperoleh dari senior auditor. Tujuan dari pemeriksaan fisik 

aset tetap adalah untuk: 

1. Mengevaluasi internal control atas aset tetap. 

2. Memeriksa saldo aset tetap yang ada di neraca per tanggal neraca betul-

betul ada dan dimiliki perusahaan. 

3. Memeriksa kondisi fisik aset tetap 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap 

aset tetap adalah sebagai berikut: 

1. Menerima daftar dokumen aset tetap dari senior auditor. 

2. Membandingkan daftar aset yang dimiliki dengan fisik aset tetap yang 

dimiliki perusahaan. 

3. Menghitung jumlah aset tetap dan melihat kondisi fisiknya, kemudian 

menuliskannya pada daftar aset yang dimiliki. 

4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik Aset Tetap yang 

berisikan hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan fisik aset tetap serta 

daftar aset tetap yang telah diperiksa keberadaannya, fisiknya beserta 

dengan jumlahnya. 

5. BAP kemudian ditandatangani oleh petugas inventarisasi aset tetap, 

bagian keuangan, serta auditor. 

3.2.6 Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan 

Laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan yang 

telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari laporan hasil pemeriksaan ini adalah: 

1. Sebagai laporan atas klarifikasi permasalahan yang ditemukan beserta 

rinciannya. 

2. Sebagai pertimbangan auditor apakah temuan tersebut memiliki dampak 

serius dan bersifat material. 

3. Sebagai sarana komunikasi dan penjelasan tim auditor mengenai temuan 

yang diperoleh. 
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Langkah-langkah menyusun laporan hasil pemeriksaan adalah: 

1. Mengelompokkan temuan atau permasalahan pada kertas kerja 

pemeriksaan ke dalam kategori yang sama 

2. Mengisi pengelompokan tersebut beserta rinciannya ke dalam laporan 

hasil pemeriksaan. 

3. Mencantumkan juga kriteria yang menjadi Standard Operating 

Procedures (SOP) atas kategori kelompok yang bersangkutan. 

4. Mengisi rekomendasi sebagai saran dari tim auditor untuk kedepannya 

yang ditujukan kepada klien. 

5. Mencantumkan tindak lanjut atas temuan audit terdahulu. Hal ini 

melihat apakah temuan audit sebelumnya sudah selesai di proses atau 

masih terdapat permasalahan yang sama pada periode audit sekarang. 

3.2.7 Mengisi Berita Acara Pemeriksaan 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dengan tujuan untuk: 

1. Ijin yang diberikan tim auditor kepada klien untuk melakukan tugasnya. 

2. Sebagai bukti bahwa tim audit telah melakukan pekerjaannya. 

Langkah-langkah menyusun berita acara pemeriksaan adalah: 

1. Mengisi hari dan tanggal. 

2. Mengisi nama tim auditor yang melakukan tugasnya. 

3. Mengisi nama pihak dari klien yang akan bertanggungjawab terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh auditor. 

4. Tanda tangan dari tim auditor beserta pihak dari klien. 
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3.2.8 Cash Opname 

Cash Opname adalah pemeriksaan fisik pada uang kas tunai dengan 

membandingkan antara saldo yang terdapat pada pembukuan dengan uang kas 

yang ada di brankas/di tangan (cash on hand). Tujuan dari pemeriksaan fisik 

terhadap kas adalah untuk: 

1. Mengevaluasi internal control atas kas 

2. Memeriksa saldo kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul 

ada dan dimiliki perusahaan. 

3. Memastikan jumlah fisik dari kas tersebut (Existence). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap kas 

adalah sebagai berikut: 

1. Memastikan tidak adanya transaksi selama 1(satu) hari penuh pada saat 

melakukan perhitungan kas secara fisik. 

2. Perhitungan kas secara fisik dilakukan oleh bagian keuangan dari pihak 

klien. 

3. Membandingkan hasil perhitungan fisik kas dengan saldo kas di dalam 

buku besar kas perusahaan. 

4. Memotret kas tersebut untuk dijadikan bukti audit. 

5. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) fisik kas yang berisi hari dan 

tanggal dilakukannya pemeriksaan fisik kas, saldo kas menurut 

pembukuan, saldo kas menurut perhitungan fisik, informasi mengenai 

jumlah lembaran uang tunai dari hasil pemeriksaan fisik, dan penjelasan 

apabila terdapat selisih antara perhitungan secara fisik dan pembukuan 
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perusahaan. BAP ditandatangani oleh kasir, bagian keuangan, serta tim 

auditor. 

3.2.9 Mengikuti Pembahasan Temuan dan Pembahasan Final 

Pekerjaan ini merupakan tahap terakhir dalam proses audit. Tim audit dan klien 

bersama-sama membahas mengenai temuan atau permasalahan yang terjadi yang 

terdapat pada laporan hasil pemeriksaan. Tujuan dari pembahasan temuan adalah: 

1. Mengkomunikasikan temuan dan permasalahan yang diperoleh tim audit 

kepada pihak klien. 

2. Menanyakan sebab, akibat dan tanggapan kepada pihak klien untuk 

menanggapi temuan dan permasalahan terjadi. 

3. Sebagai bukti tim auditor telah menyelesaikan tugasnya dan sebagai 

tindak lanjut temuan untuk periode audit berikutnya. 

Prosedur yang dilakukan dalam pembahasan temuan dan pembahasan final 

adalah: 

1. Membuat janji dengan pihak klien untuk melakukan pembahasan. 

2. Memberitahu pihak klien terutama Financial Manager/ FM dan Project 

Manager/ PM atas masalah-masalah yang diperoleh selama audit 

berlangsung. 

3. Menjelaskan mengenai kriteria yang seharusnya sesuai dengan Standard 

Operating Procedure (SOP). 

4. Meminta tanggapan mengenai sebab akibat dan tindak lanjut atas temuan 

yang bersangkutan. 
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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). Rincian tugas yang 

dilakukan untuk masing-masing perusahan sebagai berikut: 

1. Tugas yang dilakukan untuk PT KK 

a. Mengikuti Pengarahan Teknis 

Sebelum melaksanakan tugas langsung, penulis diharapkan hadir oleh 

Bapak Eko Hendri pada hari Minggu 29 Juni 2014 pukul 08.00-17.00 

untuk mengikuti pengarahan teknis. Pengarahan teknis ini bertujuan 

untuk mengetahui standar prosedur audit yang akan dilakukan dan 

mengetahui latar belakang klien yakni PT KK.  

b. Melakukan vouching atas voucher-voucher pemasukan dan 

pengeluaran dari PT KK.  

Vouching dilakukan atas dokumen pengajuan uang muka dan 

pertanggungjawaban uang muka untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2013. Dari proses vouching yang dilakukan diperoleh 

dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Form Pertanggungjawaban Uang Muka 
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Dari Gambar 3.1 diperoleh form pertanggungjawaban yang terdapat 

biaya fotokopi dan ATK (alat tulis kantor) sebesar Rp4.015.000. 

Setelah melihat form pertanggungjawaban tersebut, dilihat kembali 

bukti kuitansi pada Gambar 3.2  terkait dengan biaya fotokopi dan 

ATK. 
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Gambar 3.2 

Bukti Kuitansi 

 

 

Hasil dari vouching form pertanggungjawaban diatas adalah telah 

sesuai, karena pengeluaran atas bukti fotokopi dan ATK terdapat bukti 

kuitansinya. Tetapi dari segi nominal tidak sesuai karena perbedaan 

tersebut terdapat pada bukti kuitansi yang menunjukan sebesar 
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Rp2.355.000 + Rp 1.495.000 = Rp 3.850.000 sedangkan pada form 

pertanggungjawaban dicatat sebesar Rp 4.015.000. Hal ini 

menimbulkan selisih sebesar Rp 165.000. Selisih tersebut termasuk 

permasalahan dan menjadi temuan audit yang dimasukkan kedalam 

kertas kerja pemeriksaan (KKP). Form pertanggungjawaban dan 

kuitansi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

c. Mengisi berita acara pemeriksaan 

Sebelum melakukan pemeriksaan, auditor diharuskan membuat berita 

acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan ini menunjukan bukti 

bahwa auditor akan melakukan pemeriksaan dan pihak klien 

bertanggung jawab atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. 

Berikut adalah contoh berita acara pemeriksaan: 

Gambar 3.3 

Berita Acara Pemeriksaan Kas 
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Dari Gambar 3.3 diperoleh berita acara pemeriksaan fisik kas tersebut 

tercantum hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan kas yaitu hari 

Jumat 4 Juli 2014. Kemudian mengisi nama tim auditor yang akan 

melaksanakan tugasnya dan pihak klien yang bertanggungjawab atas 

pemeriksaan tersebut. Dalam kasus ini yang bertanggung jawab dari 

pihak klien adalah kasir dan yang terakhir adalah tanda tangan tim 

auditor dan kasir. Berita acara pemeriksaan dapat dilihat selengkapnya 

pada lampiran 8. 

d. Melakukan cek fisik kas 

Memeriksa stok uang kas kecil serta melihat jumlah uang kas kecil 

yang ada sesuai dengan pencatatan dan melihat uang kas kecil selalu 

dibuat rinciannya tiap bulan. Sebelum melakukan cek fisik kas, 

auditor harus memberitahukan pihak klien khususnya bagian 

keuangan untuk meniadakan transaksi 1(satu) hari penuh. Pada 

pelaksanaannya, rincian uang kas kecil untuk tahun 2013 adalah 

lengkap untuk tiap bulannya dan untuk jumlah uang kas kecil tahun 

2014 mulai dari 1 Januari sampai dengan 4 Juli yang terdapat pada 

brankas kas kecil adalah sesuai dari saldo menurut pembukuan dan 

saldo menurut Cash Opname dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan 

perinciannya pada Gambar 3.5: 
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Gambar 3.4 

Kondisi Pemeriksaan Kas 

 

Dari Gambar 3.4 dapat dilihat saldo pembukuan sebesar Rp 1.585.200 

sedangkan saldo menurut pemeriksaan kas sebesar Rp 1.585.200. Hal 

ini berarti telah sesuai antara saldo pembukuan dengan saldo 

pemeriksaan kas. Selanjutnya adalah mencatat perincian atas saldo 

sebesar Rp 1.585.200 tersebut. Perinciannya dapat dilihat pada 

Gambar 3.5 berikut ini: 
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Gambar 3.5 

Rincian Stok Uang Kas Kecil 

 

Dari Gambar 3.5 dapat dilihat perincian yang termasuk pemeriksaan 

kas yakni uang kertas sebesar Rp 50.000 ada 2 lembar, Rp 20.000 ada 

5 lembar, Rp 10.000 ada 40 lembar, Rp 5.000 ada 20 lembar dan 
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Rp2.000 ada 54 lembar, sedangkan uang logam sebesar Rp 100 ada 6 

keping. Selain itu, terdapat bukti pengeluaran kas yang belum 

dipertanggungjawabkan sebesar Rp 776.600. Bukti ini masih 

tergolong kas karena belum dipertanggungjawabkan dan belum di 

jurnal, sehingga saldo pembukuan kas belum diselisih. Oleh karena 

itu, total dari perincian adalah Rp 100.000 + Rp 100.000 + Rp 400.000 

+ Rp100.000 + Rp 108.000 + Rp 600 + Rp 776.600 = Rp 1.585.200. 

Setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik kas, auditor dan kasir 

menandatangani berita acara pemeriksaan fisik kas. Cek fisik kas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. 

e. Melakukan pemeriksaan fisik aset tetap 

Sebelum melakukan pemeriksaan fisik aset tetap, auditor menerima 

daftar dokumen aset tetap milik klien. Setelah menerima daftar aset, 

langkah selanjutnya memeriksa jumlah fisik persediaan aset tetap di 

ruang penyimpanan aset KK serta melihat kondisi fisik persediaan itu 

sendiri (masih dalam kondisi baik atau rusak, dsb). Selain itu melihat 

petugas inventarisasi aset tetap selalu memperbaharui catatan 

persediaan secara berkala. Pada pelaksanaannya, aset yang dimiliki 

oleh KK ada sebagian yang lengkap, sesuai dengan pencatatan dan 

kondisi baik dan ada 1(satu) jenis aset tetap yang dimiliki tetapi 

kondisinya rusak. Hal ini sudah dibuatkan berita acara kerusakan 

barang. Berikut contoh daftar aset yang akan diperiksa: 
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Gambar 3.6 

Daftar Aset Tetap 

 

Dari Gambar 3.6 saat dilakukan pemeriksaan, terdapat 3 (tiga) aset 

yang ditemukan fisiknya. Aset tersebut dalam kondisi baik. Untuk 

selebihnya aset tetap belum bisa dilihat kondisinya karena berada 

ditempat yang berbeda dengan divisi yang berbeda. Namun, terdapat 

juga aset yang berada di luar provinsi. Untuk memastikan keberadaan 

aset tersebut maka harus dilampirkan surat bukti barang keluar dan 

berita acara serah terima pemanfaatan operasional. Setelah melakukan 

pemeriksaan fisik aset tetap, auditor dan petugas inventarisasi 

menandatangani berita acara pemeriksaan. Untuk surat bukti barang 

keluar, berita acara pemeriksaan fisik aset tetap dan berita acara 

kerusakan barang dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 9. 
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f. Mengisi Kertas Kerja Pemeriksaan 

Setelah melakukan vouching atas voucher, maka hasilnya akan 

dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP). Kertas kerja 

pemeriksaan inilah yang berisi rangkuman atas voucher yang telah 

diperiksa beserta dengan hasil pemeriksaannya. Proses ini juga 

menjadi proses awal dalam melakukan proses audit. Contoh format 

kertas kerja pemeriksaan berdasarkan vouching sebelumnya adalah 

sebagai berikut:  

Gambar 3.7 

Format KKP Pengeluaran Kas dan Bank 

 

Dari Gambar 3.7 diperoleh hasil vouching yang terkait dengan Gambar 3.1 

dan Gambar 3.2 dimasukkan kedalam kertas kerja pemeriksaan. Awal 

mengisi KKP adalah mengisi nomor voucher dan tanggal voucher. Pada 
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Gambar 3.7 voucher yang diinput adalah voucher tanggal 23 Januari 2013 

dengan nomor 00B2-00372. Setelah itu memasukkan temuan yang 

diperoleh. Temuan atas voucher tersebut adalah terdapat selisih sebesar Rp 

165.000 pada bukti kuitansi sebesar Rp 3.850.000 dan form 

pertanggungjawaban sebesar Rp 4.015.000. Langkah terakhir setelah 

menginput KKP adalah memfotokopi dokumen yang bermasalah tersebut 

untuk dijadikan bukti audit. Selama melaksanakan kerja magang, kertas 

kerja pemeriksaan yang digunakan ada 5 yakni KKP pertanggungjawaban 

uang muka perjalanan dinas, KKP Pertanggungjawaban uang muka kegiatan, 

KKP Pengajuan uang muka perjalanan dinas, KKP pengajuan uang muka 

kegiatan, dan KKP Pengeluaran kas dan bank. KKP selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 10. 

g. Membuat rekap jurnal 

Membuat rekap jurnal adalah proses membuat kembali jurnal yang 

terdapat di voucher disalin kembali kedalam excel. Pada 

pelaksanaannya proses ini tidak dapat dipisahkan dengan proses 

vouching. Rekap  jurnal yang dibuat adalah seluruh voucher yang 

diperiksa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013. Rekap 

jurnal diterima bersamaan pada saat menerima dokumen untuk 

melakukan vouching yakni jurnal, form pertanggungjawaban dan 

bukti kuitansi. Berikut adalah contoh rekap jurnal dalam excel: 
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Gambar 3.8 

Rekap Jurnal (sebagian) 

 

Dari Gambar 3.8 diperoleh jurnal yang telah dibuat auditor kedalam 

excel. Langkah awal dalam membuat rekap jurnal adalah mencatat 

nomor voucher yakni 00B2-372 dan tanggal 23 Januari 2013. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengisi nama akun yang terkait beserta 

saldonya yakni A07-007 Workshop Pre-JEMM sebesar Rp 65.275.400 

sisi debet, A07-007 Workshop Pre-JEMM sebesar Rp 4.015.000 sisi 

debit, A07-007 Workshop Pre-JEMM sebesar Rp 93.153.690 sisi 

debit, 120-001-Bank Mandiri Pusat-IDR sebesar Rp 84.600.910 sisi 

debit dan 220-000-Uang Muka Kegiatan sebesar 247.045.000 sisi 

kredit. Setelah mengisi nama akun dan saldonya, selanjutnya mengisi 

no budget A07-007, tanggal akhir kegiatan yakni 11 Januari 2013 dan 

nomor uang muka yakni 465. Rekap jurnal ini digunakan auditor 

untuk melihat proses jurnal yang dilakukan pihak klien dan 
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mengindentifikasi adanya kesalahan pihak klien dalam kesalahan 

penjurnalan. 

h. Melakukan follow up data yang kurang 

Proses awal dalam proses audit adalah melakukan permintaan data. 

Permintaan data ini dilakukan kepada pihak klien, dengan 

memberikan berita acara permintaan data.  Permintaan data yang 

dilakukan adalah periode yang berakhir pada 31 Desember 2013. Pada 

pelaksanaannya awalnya data diberikan oleh pihak klien namun masih 

terdapat kekurangan data. Kekurangan data inilah yang nantinya akan 

diberikan kembali. Setelah data yang diterima selesai diproses, maka 

langkah selanjutnya adalah meminta kembali kekurangan data yang 

diminta/ follow up data kembali. Pada saat melakukan follow up data, 

terdapat sebagian data yang masih lengkap dan tak jarang juga 

ditemukan data yang hilang, tidak lengkap, lupa penyimpanannya, 

dsb. Hal ini merupakan salah satu kendala bagi tim auditor dalam 

melakukan tugasnya. (lampiran 10) 

Gambar 3.9 

BAP Permintaan Data 
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 Dari Gambar 3.9 diperoleh permintaan data yang berisi tanggal 

voucher, nomor voucher, saldo voucher dan tanggal permintaan. Hasil 

dari follow up data ini adalah diperoleh kembali dokumen tambahan 

yang diberikan klien kepada auditor dan terkadang tidak mendapat 

respon dari pihak klien. BAP permintaan data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 11. 

g. Merapikan dokumen 

Setelah melakukan permintaan data, maka data tersebut disiapkan oleh 

klien untuk tim auditor. Namun terdapat kendala pada saat awal 

menerima dokumen tersebut. Dokumen yang diterima ternyata masih 

berantakan dan tidak sesuai dengan urutannya pada list permintaan 

data. Oleh sebab itu, untuk memudahkan tim auditor melakukan 

pemeriksaan sesuai dengan list permintaan data maka dokumen 

tersebut harus dirapikan dan disusun berdasarkan kode voucher. Kode 

voucher tersebut adalah B2 dan K2 sebagai pengajuan uang muka 

kegiatan, perjalanan dinas dan reimbursement, B1 dan K1 sebagai 

pertanggungjawaban uang muka, perjalanan dinas dan reimbursement 

dan PB sebagai pemindahbukuan. Dokumen tersebut diurutkan 

berdasarkan kode dengan tujuan agar memudahkan dalam pencarian 

dokumen sehingga waktu untuk vouching dan footing lebih efektif dan 

efisien.  
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h. Fotokopi 

Pada pelaksanaan proses audit, fotokopi menjadi hal yang penting dan 

tidak dapat dipisahkan. Memang pada umumnya memperbanyak dan 

menduplikat adalah hal yang melanggar hukum. Namun pada 

pelaksanaan audit, fotokopi bukanlah hal untuk memperbanyak atau 

menduplikat, melainkan untuk dijadikan bukti temuan, bukti 

melakukan proses audit dan sebagai acuan dalam membuat laporan 

hasil pemeriksaan. Hasil fotokopi ini akan disimpan oleh kantor 

sebagai arsip. 

i. Melakukan filling dokumen 

Mengelompokan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan ke dalam 

ordner sesuai kategori dan urutan yang telah ditetapkan untuk tahun 

2013. Kategori yang dilaksanakan adalah PT KK tahun 2013. Tugas 

ini dilakukan di kantor dan akan disimpan oleh kantor sebagai bukti 

audit dan arsip. 

2. Tugas yang dilakukan untuk LBG 

a. Melakukan permintaan data 

Melakukan permintaan data merupakan proses awal yang dilakukan 

pada proses audit. Sebelum melakukan permintaan data, auditor harus 

membuat permintaan data terlebih dahulu dan mengajukan permintaan 

data tersebut kepada financial administrator LBG. Setelah diajukan 

kepada financial administrator maka data akan dicari dan disiapkan 

terlebih dahulu, lalu data tersebut diserahkan kepada auditor. Setelah 

Pelaksanaan Jasa..., Shandy, FB UMN, 2015



59 
 

data tersebut diserahkan kepada auditor, maka auditor baru memulai 

tugasnya. Periode yang dilakukan permintaan data adalah periode 

yang berakhir pada 31 Desember 2013. Untuk form permintaan data 

yang diajukan dapat dilihat pada gambar 3.10. 

Gambar 3.10  

Permintaan data LBG 

 

Dari Gambar 3.10 diperoleh format excel  permintaan data LBG. Secara 

garis besar tidak berbeda dari PT KK yakni tanggal voucher, reference trial 

balance, saldo voucher dan tanggal permintaan voucher. 

 

Pelaksanaan Jasa..., Shandy, FB UMN, 2015



60 
 

Gambar 3.11  

Serah terima dokumen 

 

 

 Setelah menerima dokumen dari pihak klien, auditor akan disuruh 

tandatangan bukti serah terima dokumen. Tandatangan inilah yang 

menjadi bukti bahwa auditor sudah menerima data yang diberikan. 

Hal kritis pada situasi ini adalah pihak auditor harus meminta salinan 

bukti serah terima dokumen yang sudah ditandatangani kedua belah 

pihak (pihak auditor dan pihak klien) untuk dijadikan sebagai bukti 

atas diterimanya dokumen dan tanggungjawab atas dokumen 

(lampiran 12). 

b. Melakukan pemeriksaan fisik aset tetap 

Kegiatan pemeriksaan fisik aset tetap ini tidak ada bedanya seperti 

yang dilakukan di PT KK yakni memeriksa jumlah fisik aset, melihat 

kondisi fisik aset (apakah dalam kondisi baik atau rusak) dan melihat 

apakah petugas inventarisasi aset tetap selalu memperbaharui catatan 
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persediaan secara berkala. Kegiatan pemeriksaan fisik kali ini 

berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan sebelumnya. Karena sebagian 

aset yang diperiksa sebelumnya terdapat pada divisi berbeda, disinilah 

aset tetap tersebut berada. Pada pelaksanaannya terdapat aset yang 

masih digunakan/ belum dikembalikan dan terdapat salah informasi 

mengenai pecatatan aset. Contoh gambar 3.12 dan gambar 3.13 adalah 

contoh Berita acara pemeriksaan aset tetap dan daftar aset yang akan 

diperiksa. Selengkapnya dapat melihat lampiran 13. 

Gambar 3.12 

 Berita acara pemeriksaan aset tetap 
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Dari Gambar 3.12 diperoleh berita acara pemeriksaan aset tetap. 

Pemeriksaan aset ini merupakan lanjutan atau memiliki hubungan dengan 

yang sebelumnya dilakukan di PT KK. Berita acara pemeriksaan masih 

terdapat tanggal, nama tim auditor yang melakukan pemeriksaan, nama 

petugas inventarisasi dan tanda tangan auditor serta petugas. Perbedaan 

dengan yang sebelumnya adalah pada LBG ini terdapat tanda tangan yang 

mengetahui. Berikut adalah contoh daftar aset tetap LBG: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 
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 Daftar aset tetap 

 

 

Dari Gambar 3.13 diperoleh nama aset yang sebelumnya terdapat pada 

pemeriksaan fisik PT KK namun keberadaan asetnya terdapat pada 

LBG. Hasil dari pemeriksaan fisik aset pada LBG adalah lengkap, 

masih dalam kondisi baik dan terawat untuk 7 (tujuh) jenis aset 

tersebut. Untuk kedua aset yakni laptop dan generator terdapat selisih 

yang diakibatkan karena belum dikembalikan dan salah informasi atas 

jumlah penerimaan awal. 

c. Mengisi kertas kerja pemeriksaan 

Kegiatan ini juga tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan untuk PT 

KK. Pada dasarnya kegunaan kertas kerja pemeriksaan adalah sama 

yakni sebagai acuan untuk membuat laporan hasil pemeriksaan, 
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sehingga untuk perubahan format tidak menjadi suatu masalah, hanya 

saja dengan format yang baru kali lebih diperinci. Kertas Kerja 

Pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14. 

Gambar 3.14  

Format KKP untuk LBG 

 

d. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan 

Kegiatan ini merupakan tahap akhir dalam proses audit. Dalam 

pelaksanaannya menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) acuan 

yang digunakan adalah kertas kerja pemeriksaan. Oleh sebab itu, 

rangkaian proses audit merupakan rangkaian yang saling berhubungan 

yang memiliki tujuan masing-masing dalam prosesnya. Laporan hasil 

pemeriksaan ini akan dikomunikasikan tim auditor kepada pihak klien 

pada saat pembahasan temuan. Laporan hasil temuan inilah yang akan 

menggambarkan sebagian besar kondisi yang ada di ruang lingkup 

klien berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan. Isi laporan hasil 

pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup 
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Ruang lingkup merupakan lokasi atau penunjuk bagian yang 

menjadi ruang lingkup audit. Ruang lingkup ini harus disampaikan 

pada pihak klien agar pihak klien mengetahui kondisi dan 

permasalahan yang terjadi pada pengendalian internalnya.  

Gambar 3.15 

Contoh LHP ruang lingkup (sebagian) 

 

2. Kondisi  

Kondisi ini menggambarkan situasi yang ditemukan oleh auditor 

pada saat melakukan pemeriksaan. 

 Gambar 3.16 

Contoh LHP kondisi (sebagian) 

 

3. Kriteria 
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Kriteria adalah acuan yang menjadi standard operating procedure 

(SOP) pihak klien.  

Gambar 3.17 

Contoh LHP kriteria (sebagian) 

 

4. Sebab 

Sebab ini adalah latar belakang yang menjelaskan terjadinya 

kondisi. Sebab ini diisi dan dijelaskan oleh penanggungjawab dari 

pihak klien. 

Gambar 3.18 

Contoh LHP sebab (sebagian) 

 

 

5. Akibat 

Akibat adalah hasil dari suatu sebab. Akibat dalam laporan hasil 

pemeriksaan diisi juga oleh penanggungjawab pihak klien. 

 

 

Gambar 3.19 
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Contoh LHP Akibat (sebagian) 

 

6. Rekomendasi 

Rekomendasi adalah masukan dari auditor kepada pihak klien 

untuk kedepannya. Diharapkan rekomendasi ini dapat membantu 

permasalahan yang terjadi di pihak klien. 

Gambar 3.20 

Contoh LHP rekomendasi (sebagian) 

 

7. Tanggapan 

Tanggapan ini merupakan pendapat dari pihak klien untuk 

menanggapi kondisi, sebab dan akibat yang terjadi. Pihak klien 

harus bertanggungjawab atas kondisi yang terjadi sehingga perlu 

suatu tanggapan. Tanggapan ini juga menjadi catatan pihak auditor 

untuk selanjutnya. 

Gambar 3.21 

Contoh LHP tanggapan (sebagian) 
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Setelah mengisi laporan hasil pemeriksaan tersebut, auditor harus 

menanyakan dan memberi tanggapan mengenai temuan audit terdahulu. 

Hal ini untuk mencegah temuan audit yang sama seperti yang dilakukan 

diperiode yang sama.  

Gambar 3.22 

Tindak lanjut temuan audit terdahulu 

 

Dari Gambar 3.22 diperoleh bahwa temuan audit terdahulu mengenai 

kelengkapan dokumen adalah belum selesai, masih terdapat 

permasalahan yang sama pada periode audit sekarang. 

e. Mengikuti pembahasan final 

Setelah menyusun laporan hasil pemeriksaan, langkah selanjutnya 

adalah mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak klien. 

Pembahasan final dilakukan pada hari Jumat 22 Agustus 2014 

bersama senior auditor Bapak Eko Hendri dan tim. Pembahasan 

dilakukan dikantor klien dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 20.00. 

Komunikasi ini penting agar kedepannya pihak klien bisa lebih rapi, 

tertib aturan, efektif dan efisien. Penjelasan auditor mengenai 
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masalah, sebab, akibat dan tindak lanjut kepada klien dapat 

disampaikan dengan baik. 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan untuk PT KK, yaitu: 

1. Dalam penerimaan bukti voucher tidak sistematis dan kurang rapi, 

sehingga membutuhkan waktu kembali untuk merapikan dan 

mengurutkannya sesuai daftar permintaan data. 

2. Dalam melakukan vouching terdapat dokumen yang tidak lengkap antara 

voucher B1(pertanggungjawaban) dan voucher B2 (pengajuan). Hal ini 

memakan waktu untuk mengkonfirmasi kembali mengenai voucher yang 

bersangkutan. 

Kendala yang ditemukan untuk LBG, yaitu: 

1. Dalam melakukan vouching terdapat dokumen-dokumen pendukung 

yang terpisah, sehingga yang awalnya menjadi sebuah permasalahan di 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus dihilangkan karena sudah 

lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini mengakibatkan 

periode audit menjadi tidak efektif dan tidak efisien. 

2. Dalam melakukan proses audit, lokasi manajemen dengan lokasi tempat 

auditor cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu jika ingin 

mengkonfirmasi kepada pihak manajemen. 

3. Kurangnya perhatian terhadap dokumen voucher yang dikembalikan 

pihak auditor kepada pihak manajemen. Hal ini mengenai pengembalian 
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dokumen yang dipermasalahkan pihak manajemen kepada pihak auditor 

yakni terdapat dokumen yang hilang dan masih terdapat pada auditor. 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang ditemukan 

Solusi untuk kendala yang ditemukan untuk PT KK, yaitu: 

1. Mengeceknya kembali dan mengurutkannya sesuai dengan daftar 

permintaan data. 

2. Menanyakan dan mengkonfirmasi kembali kepada pihak manajemen 

mengenai voucher B1 (pertanggungjawaban) dan voucher B2 

(pengajuan). 

Solusi untuk kendala yang ditemukan untuk LBG, yaitu: 

1. Melakukan revisi kembali atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah 

dibuat dan menyajikannya kembali Laporan Hasil Pemeriksaan yang 

telah direvisi. 

2. Mengunjungi lokasi pihak manajemen secara langsung jika ingin 

mengkonfirmasi kepada pihak manajemen. 

3. Mengunjungi dan menjelaskan kembali kepada pihak manajemen bahwa 

pihak auditor sudah mengembalikan semua dokumen kepada pihak 

manajemen. 
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