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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan 

Rekan (KAPSAS), sebagai junior auditor yang ditempatkan dalam divisi audit. 

Divisi audit ini merupakan divisi yang menyediakan jasa dalam memeriksa dan 

mengevaluasi laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen 

perusahaan (klien) telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku secara umum serta bebas dari kesalahan 

material baik disengaja maupun tidak. Tugas sebagai junior auditor yaitu 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh senior auditor dalam melaksanakan 

audit. Dalam melaksanakan tugas sebagai junior auditor mendapat bimbingan dan 

arahan dari Bapak Hary Alamsyah (KD) selaku Supervisor dan Bapak Laga 

Abdar, selaku senior auditor. 

 

3.2.  Tugas yang Dilakukan 

Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah: 

3.2.1 Membuat Summary  

Summary merupakan sebuah ringkasan mengenai akun-akun yang 

terdapat dalam trial balance. Summary dibuat untuk mengelompokkan 

akun-akun dalam trial balance. Hal ini dilakukan untuk 
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mempermudah dalam menyusun report, misalnya dalam akun kas dan 

setara kas terdapat beberapa rekening yang memiliki saldo pada pada 

satu bank yang sama (misalnya Bank ABC), oleh karena itu dalam 

summary dikelompokkan dalam satu akun yang sama yaitu Bank 

ABC, Tbk. Langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan ini, yaitu: 

a. Membuat kolom tambahan dalam trial balance; 

b. Memasukkan rumus penjumlahan dalam Microsoft Excel, untuk 

membuat summary akun-akun yang dapat dikelompokkan menjadi 

satu. 

 

3.2.2 Melengkapi Worksheet, To Notes,  dan Laporan Keuangan 

Worksheet adalah kolom-kolom yang digunakan untuk proses 

penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan dan menyajikan 

laporan keuangan kepada manajemen dan pihak lainnya. Dalam 

mempermudah penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan, dapat 

dibuat To Notes. To Notes adalah catatan khusus yang dibuat pihak 

auditor untuk memudahkan auditor dalam memasukkan saldo audited 

per-tahunnya ke dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2012).  

        Tujuan melengkapi worksheet, to notes, dan laporan keuangan 

adalah untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan di mana notes 

tersebut penting bagi perusahaan klien untuk diserahkan ke 
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BAPEPAM-LK yang sudah berganti nama menjadi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Dokumen yang digunakan adalah worksheet, to 

notes  dan laporan keuangan pada tahun 2013. Langkah-langkah 

dalam melengkapi worksheet, to notes, dan laporan keuangan adalah 

dengan mengisi kolom adjustment audit dari sheet adjustment yang 

berisi informasi berupa adjustment-adjustment. Kemudian saldo 

audited 31 Desember 2013 didapat dari saldo unaudited 2013 yang 

dapat ditambah atau dikurangi  dengan adjustment audit.  

        Selanjutnya setelah angka-angka untuk masing-masing akun di 

saldo audited 31 Desember 2013 pada sheet worksheet sudah fix, 

angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam sheet to notes. 

Selanjutnya adalah memasukkan angka-angka yang berasal dari sheet 

to notes ke dalam sheet laporan keuangan yang berisikan informasi 

berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, 

laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya 

pekerjaan diserahkan kepada senior staff untuk diperiksa kembali.  

 

3.2.3 Melakukan Follow Up Data Serta Meeting dengan Pihak Klien Terkait 

Data yang Diperlukan untuk Melengkapi Kertas Kerja Pemeriksaan 

Follow up data terkait dengan permintaan data yang digunakan oleh 

auditor untuk melengkapi kertas kerja pemeriksaan, seperti 

dokumentasi, general legder, konfirmasi, bukti pengeluaran kas, bukti 

penerimaan kas, dll. yang diperlukan dalam proses audit. Follow up 
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data yang dimaksud selama kerja magang yaitu meminta data yang 

masih belum diterima dari klien untuk keperluan audit, yang 

sebelumnya sudah diminta oleh senior namun belum diterima. Selain 

itu, dalam kerja magang melakukan meeting yaitu berdiskusi dengan 

pihak klien mengenai sejauh mana proses audit sudah berjalan dan 

terkait data yang diminta dan data yang belum bisa diterima oleh 

auditor. 

 

3.2.4 Memeriksa Data yang Diterima dari Klien Sesuai dengan yang 

Diminta Oleh Auditor 

Memeriksa data yang diterima dari pihak klien untuk keperluan audit, 

hal ini dilakukan dengan cara mengecek list permintaan data dengan 

data yang diterima, kemudian diberikan tanda (√) pada bagian list 

permintaan data. Hal ini dilakukan agar mempermudah melakukan 

rekap data yang belum diterima untuk dilakukan follow up kembali 

kepada pihak klien. Selain itu, setiap terjadi penyerahan data ataupun 

dokumen untuk audit terdapat form yang berisi nama data beserta 

kolom tanda terima dari pihak auditor sebagai bukti data telah 

diterima. 

 

3.2.5 Filing  

Merapikan dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan ke 

dalam ordner untuk keperluan dokumentasi Kertas Kerja Pemeriksaan 
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agar dokumen dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan. Selain 

itu, untuk memudahkan dalam merekap data yang belum diterima dari 

pihak klien untuk keperluan dan bukti audit yang diperlukan. 

 

3.2.6 Melakukan Cek Fisik Dokumen Asuransi 

Langkah-langkah melakukan cek fisik dokumen asuransi dengan cara 

melihat nomor polis, nama site, periode masa sewa perjanjian dan 

jumlah nominal dari surat perjanjian asuransi terhadap aset yang 

dimiliki oleh pihak PT RERI, lalu mencocokannya dengan list 

asuransi yang diberikan pihak PT RERI apakah sesuai atau tidak. 

Tugas ini bertujuan apakah dari list asuransi dari setiap nama site yang 

diberikan oleh pihak PT RERI benar-benar diasuransikan atau tidak 

yaitu dengan cara mengecek dokumen nya dan mencocokan nomor 

polis, nama site, periode masa perjanjian dan jumlah nominalnya. 

 

3.2.7 Mencocokkan antara Saldo Trial balance dengan Saldo Rekening 

Setiap Bank serta Konfirmasi Nilai Saldo dan Utang dari Setiap Bank 

Pencocokan saldo bank antara Trial Balance dengan saldo rekening 

bank bertujuan untuk mengecek dan memastikan tidak ada saldo yang 

berbeda antara pencatatan perusahaan dan rekening bank perusahaan. 

Selain itu, untuk lebih memastikan keakuratan angka yang terdapat 

pada trial balance dengan menyesuaikan saldo dengan jawaban 

konfirmasi dari pihak bank yang bersangkutan. Dokumen yang 
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diperlukan yaitu Trial Balance, Rekening Bank Perusahaan dan 

jawaban konfirmasi dari bank. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam mencocokkan saldo bank yaitu membandingkan saldo bank 

antara General Ledger dan Trial Balance dengan Rekening Bank 

akhir tahun 2013. Kemudian dibandingkan dengan jawaban 

konfirmasi bank tahun 2013, dan jika terdapat selisih maka diusulkan 

untuk membuat jurnal penyesuaian atas saldo bank. Selanjutnya 

mengecek saldo utang dari masing-masing bank antara saldo yang 

terdapat dalam trial balance dengan saldo konfirmasi dari bank yang 

bersangkutan. 

 

3.2.8 Penghitungan Ulang Depresiasi untuk Aset Tetap Tahun 2013 

Penghitungan ulang (recalculation) merupakan bukti audit yang 

dilakukan dengan menghitung ulang hasil suatu penghitungan yang 

telah dilakukan klien. Setelah memperoleh daftar aset tetap yang 

dimiliki oleh klien dan melakukan penghitungan kembali beban 

depresiasi untuk setiap unit aset tetap seperti bangunan, kendaraan, 

dll. Penghitungan ulang depresiasi bertujuan untuk mencocokkan 

perhitungan klien atas beban depresiasi aset tetap sudah tepat. 

        Metode depresiasi yang digunakan yaitu metode garis lurus 

(straight line method) dengan rumus sebagai berikut (Weygandt, et 

al., 2013): 

 Annual Depreciation Expense   =      
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        Prosedur dalam penghitungan ulang beban depresiasi aset tetap 

yaitu: 

1. Penghitungan depresiasi dengan cara mencocokkan terlebih 

dahulu daftar aset tetap klien dengan General Ledger dan 

kemudian menginput tanggal perolehan, nilai perolehan, dan 

kelompok penyusutan (bulan), sehingga mendapatkan nilai 

penyusutan perbulan yang diperoleh dengan cara membagi nilai 

perolehan dengan kelompok penyusutan (beban). 

2. Menghitung akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2013 

dengan cara mengalikan nilai penyusutan perbulan dengan 

jumlah bulan sampai 31 Desember 2013 terhitung dari tanggal 

perolehan aset. Kemudian diperoleh nilai buku aset dengan 

mengurangi nilai harga saat perolehan aset dengan akumulasi 

penyusutan aset sampai 31 Desember 2013 dan mencocokkan 

perhitungan nilai buku perusahaan dengan nilai buku audited. 

 

3.2.9 Vouching 

Vouching adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor atas seluruh 

pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan klien untuk 

dijadikan transaksi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 

(klien) untuk dijadikan dasar dalam menentukan opini. Tujuan dari 

vouching adalah: 
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1. Untuk mempelajari pencatatan akuntansi dalam pembukuan 

dengan mengacu pada bukti dokumentasi yang mendukung. 

2. Untuk menilai keakuratan, kecukupan, dan kredibilitas dari bukti 

dokumentasi. 

3. Untuk menilai keotentikan dari transaksi yang dicatat. 

4. Untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang tidak tercatat 

dalam pembukuan. 

 

3.2.10 Mengisi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atas 

prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi-informasi yang 

didapat dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, mempunyai 

beberapa tujuan, antara lain (Agoes dan Hoesada, 2009): 

6. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. 

7. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan 

sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. 

8. Sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari: 

d. Pihak Pajak 

e. Pihak Bank 

f. Pihak Klien 

9. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten (seluruh tim audit) 

sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten 

sampai dengan partner, sesudah selesai suatu penugasan. 
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10. Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. 

        Membuat kertas kerja pemeriksaan yang terdiri dari Langkah-

langkah penyusunan KKP adalah sebagai berikut: 

1. Membuat lead/supporting schedule 

Membuat lead/supporting schedule untuk setiap akun-akun aset, 

liabilitas, pendapatan, dan beban. Saldo aset, liabilitas, pendapatan, 

dan beban didapat dari worksheet, kemudian saldo inhouse tersebut 

dimasukan ke dalam bagian saldo unaudit pada lead/supporting 

schedule. Saldo unaudit tersebut lalu ditambah saldo mutasi kredit 

dan dikurangi saldo mutasi debit sehingga didapatkan saldo 

audited. 

2. Membuat top schedule 

Top schedule diisi berdasarkan saldo akhir yang diperoleh setelah 

perhitungan di lead/supporting schedule. Saldo akhir akun-akun 

yang telah diperoleh dari lead/supporting schedule dipindahkan ke 

dalam top schedule bagian saldo unaudit. Saldo unaudit tersebut 

lalu ditambah saldo mutasi kredit dan dikurangi saldo mutasi debit 

sehingga didapatkan saldo audited. 

 

3.2.11 Mengedit Format serta Meng-upadate Notes to Financial Statement 

Memperbaiki format penulisan notes to financial statement dalam 

bentuk word yang belum rapi dengan mengedit rata kiri dan rata 

kanan (justify), spasi, serta penulisan judul dan penomoran. 
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Selanjutnya meng-update notes to financial statement informasi yang 

berasal dari transaksi pada tahun 2013, serta menambahkan informasi 

yang perlu diungkapkan terkait dengan kejadian penting yang terjadi 

selama tahun 2013. 

 

3.2.12 Melengkapi dan Menyusun Notes to Financial Statement dengan 

Revisi PSAK Terbaru 

Notes to Financial Statement  merupakan penjelasan atau rincian dari 

pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan 

informasi  mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan 

dalam laporan keuangan. Dalam notes to financial statement terdapat 

peraturan-peraturan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan 

SAK yang berlaku. Auditor perlu memperhatikan peraturan beserta 

revisi PSAK yang terbaru dan melakukan penyesuaian dan 

penambahan butir-butir peraturan baru atau revisi peraturan yang 

terbaru dalam notes to financial statement.  

 

3.2.13 Footing dan Cross Footing 

Footing merupakan pembuktian ketelitian penjumlahan secara vertikal 

(dari atas ke bawah) pada notes to financial statements, misal semua 

akun bagian aset dijumlahkan secara manual, kemudian dibandingkan 

dengan penghitungan total aset yang dilakukan melalui Excel. Cross 

footing adalah melakukan perhitungan jumlah total suatu akun dengan 
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cara menghitung secara horizontal (dari kiri ke kanan). Penghitungan 

kembali saldo di notes to financial statement secara manual 

menggunakan kalkulator untuk memastikan tidak ada perbedaan 

pembulatan yang diakibatkan penghitungan melalui Excel. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 9 minggu, yang 

terdiri dari pelaksaan tugas pokok dan tugas tambahan (rincian proses 

pelaksanaan kerja magang terdapat dalam Laporan Realisasi Kerja 

Magang). Rincian tugas yang dilakukan untuk masing-masing 

perusahaan sebagai berikut: 

1. Uraian yang dilakukan untuk PT RERI 

1) Membuat Summary 

Membuat ringkasan mengenai pengelompokkan akun-akun 

yang terdapat dalam trial balance, hal ini dilakukan untuk 

mempermudah dalam menyusun report. Seperti pada akun kas 

yang terdiri dari kas besar, kas kecil, kas toko, kas kasir toko, 

kas kecil kantor, kas kecil holding, dan kas besar valas 

dikelompokkan menjadi satu akun saja yaitu akun kas yang 

merupakan penjumlahan dari berbagai akun kas tersebut. 

Dalam melakukan pekerjaan ini dibutuhkan waktu 2 hari. 

 

Pelaksanaan kerja..., Martinus, FB UMN, 2015



Tabel 3.1  

Akun Kas PT RERI 

 

      Pada tabel 3.1 Akun Kas PT RERI, menunjukkan 

rincian dari akun kas yang dimiliki PT RERI pada tahun 2013. 

Dari tabel 3.1 tersebut dibuatkan summary yang terdapat pada 

tabel 3.2 Summary Kas dan Setara Kas PT RERI. 

Tabel 3.2  

Summary kas dan setara kas PT RERI 

 

Tabel 3.2 menunjukkan hasil summary dari akun-akun 

kas dan setara kas. Selanjutnya untuk akun bank, PT RERI 
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memiliki beberapa rekening dalam satu bank yang sama seperti 

Bank ABC, Tbk (nama disamarkan). Oleh karena itu, dari 

beberapa rekening tersebut dibuatkan summary menjadi satu 

akun saja yaitu Bank ABC, Tbk. Sebesar Rp427.622.906,00. 

Dimana rincian sebelumnya terdiri dari Rp2.320.611,00 dan 

Rp425.302.295,00.  

 

2) Melengkapi Worksheet, To Notes, dan Laporan Keuangan 

Pelaksanaan pekerjaan untuk melengkapi worksheet, to notes, 

dan laporan keuangan menggunakan program Microsoft Excel 

yang mengacu pada template yang sudah ada pada tahun 

sebelumnya yaitu dengan mengisi kolom adjustment audit dari 

jurnal yang telah dibuat pada sheet yang berisikan adjustment-

adjustment. Dalam melakukan pekerjaan ini dibutuhkan waktu 

kurang lebih 3 hari. Berikut ini merupakan contoh dokumen 

sheet yang berisi adjustment: 

Tabel 3.3  

Adjustment Audit 
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     Tabel 3.3 menunjukkan bahwa sheet yang berisi 

adjustment  biaya pencairan kredit dan biaya promosi. 

Adjustment tersebut merupakan salah satu contoh untuk 

melengkapi worksheet. Untuk biaya pencairan kredit terdapat 

pada bagian kolom debit sebesar Rp1.830.576.398,00 dan pada 

kolom kredit terdapat provisi serta biaya pencairan pinjaman 

yang nilainya masing-masing sebesar Rp471.994.174,00 dan 

Rp1.358.582.224,00. Berikut ini merupakan contoh hasil 

pengerjaan dalam input angka dari sheet yang berisi adjustment 

biaya pencairan kredit:  

Tabel 3.4  

Hasil Input Biaya Pencairan Kredit (Dr) 

 

     Berdasarkan tabel 3.4, untuk menyesuaikan saldo audit 

31 Desember 2013, dibutuhkan rumus dalam Ms. Excel yaitu 

saldo unaudit bulan Desember 2013 dapat dijumlahkan atau 

dikurangkan dengan saldo yang terdapat pada adjustment audit. 
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Dalam tabel 3.4 menunjukkan  bahwa biaya pencairan kredit 

termasuk dalam akun biaya bank dan diperlukannya input 

adjustment audit biaya pencairan kredit pada kolom debit adalah 

Rp1.830.576.398,00. Pada kolom saldo unaudit pada tahun 2013 

tidak berisikan saldo yaitu 0 sehingga saldo audit 31 Desember 

2013 adalah Rp1.830.576.398,00. Berikut ini merupakan contoh 

hasil pengerjaan dalam input angka dari sheet yang berisi 

adjustment biaya pencairan pinjaman: 

Tabel 3.5  

Hasil Input Biaya Pencairan Pinjaman (Cr) 

 

      Dalam tabel 3.5 menunjukkan bahwa saldo unaudit pada 

tahun 2013 biaya pencairan pinjaman Rp1.358.582.224,00. 

Saldo unaudit pada tahun 2013 didapat dari saldo audit 31 

Desember 2012 dijumlahkan dan dikurangkan dengan mutasi 

saldo debet dan kredit selama bulan Januari sampai bulan 

Desember 2012 sehingga menghasilkan saldo unaudit pada 

tahun 2013. Untuk hasil saldo unaudit 31 Desember 2013 adalah 
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Rp1.358.582.224,00 dikurangi dengan saldo yang terdapat pada 

kolom kredit adjustment audit yaitu Rp1.358.582.224,00 

sehingga saldo audit 31 Desember 2013 yaitu Rp0,00. Saldo 

kredit pada adjustment audit  merupakan saldo yang telah di-

input  dari sheet yang berisi adjustment atas biaya pencairan 

kredit. 

    Penjelasan berikutnya adalah melengkapi to notes. To 

notes diperlukan auditor dalam proses memasukkan saldo audit 

31 Desember 2013 ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

yaitu dengan memasukkan saldo yang telah fix dari summary 

yang telah selesai disusun ke dalam to notes. Berikut ini 

merupakan contoh hasil input angka dari summary  ke sheet 

yang berisi to notes: 

Tabel 3.6  

Input Angka Summary ke To Notes 

 

     Dalam tabel 3.6, contoh saldo yang dimasukkan dari 

summary ke dalam to notes adalah persediaan. Persediaan terdiri 

dari persediaan beli putus, partai, persediaan semi konsinyasi, 

Pelaksanaan kerja..., Martinus, FB UMN, 2015



dan persediaan konsinyasi. Berikut ini merupakan contoh to 

notes yang berisi angka akun persediaan: 

Tabel 3.7  

To Notes Persediaan 

 

    Dari tabel 3.7 menunjukkan bahwa saldo persediaan pada 

tahun 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp68.419.368.492,00 dan 

Rp88.670.097.607,00 yang terdiri dari akun persediaan beli 

putus dan persediaan kosninyasi. Selanjutnya adalah meng-input 

angka tersebut ke dalam laporan keuangan yaitu laporan posisi 

keuangan.  

    Penjelasan berikutnya adalah melengkapi laporan 

keuangan. Setelah selesai dalam proses input angka dari 

worksheet ke to notes, selanjutnya adalah memasukkan angka 

dari to notes ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 

berisikan informasi berupa laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan 

arus kas. Berikut ini merupakan salah satu contoh laporan posisi 

Pelaksanaan kerja..., Martinus, FB UMN, 2015



keuangan per 31 Desember 2013 dan 2012 yang sudah di-input 

angkanya: 

Tabel 3.8  

Laporan Posisi Keuangan 31-Des-2013 

 

         Dari tabel 3.8 menunjukkan bahwa saldo persediaan yang 

di-input dari to notes ke dalam laporan keuangan adalah sebesar 

Rp68.419.368.492,00 dan Rp88.670.097.607,00. Maka, untuk 

seluruh akun yang terdapat di dalam to notes dalam proses 

memasukkan angkanya adalah sama, tetapi perlu dilakukan 

pengecekan kembali untuk menghindari terjadinya salah input. 

Dalam laporan posisi keuangan tersebut, terdapat catatan seperti 

3d,6 merupakan posisi persediaan dalam notes. Untuk pekerjaan 

melengkapi worksheet, to notes, dan laporan keuangan hasilnya 

telah sesuai dan tidak terjadi kesalahan. Hasil melengkapi 

laporan keuangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. 
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3) Melakukan Follow up data serta meeting dengan pihak klien 

terkait data yang diperlukan untuk melengkapi Kertas Kerja 

Pemeriksaan 

Follow up data terkait dengan permintaan data yang digunakan 

oleh auditor untuk melengkapi kertas kerja pemeriksaan, seperti 

general legder, konfirmasi, bukti pengeluaran kas, bukti 

penerimaan kas, dll. yang diperlukan dalam proses audit.  

Dalam melakukan follow up data menggunakan form yang 

telah dibuat oleh senior, sehingga hanya melakukan konfirmasi 

kepada pihak klien terkait data yang masih pending. Contoh 

form permintaan data yang masih pending dapat dilihat pada 

tabel 3.9. 

Tabel 3.9  

Form Permintaan Data 

 

. 
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    Pada tabel 3.9 terdapat kolom nama akun, data yang 

diminta, serta kolom yang berisi tanggal serta nama yang 

meminta serta yang menerima data. Hal ini berfungsi untuk 

mempermudah dalam mengecek data yang masih belum 

diterima, ataupun sebagai bukti bahwa telah terjadi penyerahan 

data karena dalam form ini berisi kolom nama penerima serta 

tanggal penerimaan terkait data yang diminta.  

   Selain itu, selama kerja magang melakukan meeting 

dengan manajemen klien mengenai sejauh mana proses audit 

sudah berjalan dan terkait data yang diminta dan data yang 

belum bisa diterima oleh auditor. Setelah melakukan meeting, 

tim auditor biasanya melakukan diskusi dengan senior terkait 

hasil pembahasan dengan pihak klien. 

 

4) Memeriksa Data yang Diterima dari Klien Sesuai dengan yang 

Diminta Oleh Auditor 

Pekerjaan ini dilakukan ketika pihak klien memberikan data 

yang telah diminta melalui form permintaan data. Hal yang 

dilakukan yaitu mengecek data yang diberikan, kemudian 

menyesuaikan dengan form permintaan data. Selanjutnya yang 

menerima data tersebut harus tanda tangan atas penerimaan 

data tersebut, yang terdapat dalam gambar 3.1. 
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Gambar 3.1  

Bukti Tanda Terima Data 

 

           Gambar 3.1 menunjukkan bahwa setiap penerimaan data 

dari klien harus ada tanda tangan bukti penyerahan data. 

selanjutnya, setelah mengecek data yang diberikan oleh klien, 

penerima data harus memberikan tanda (√) pada form 

permintaan data. Hal ini dilakukan agar mempermudah 

melakukan rekap data yang belum diterima untuk dilakukan 

follow up kembali kepada pihak klien.  

 

5) Melakukan Cek Fisik Dokumen Asuransi 

Langkah-langkah melakukan cek fisik dokumen asuransi 

dengan cara melihat nomor polis, nama site, periode masa sewa 
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perjanjian dan jumlah nominal dari surat perjanjian asuransi 

terhadap aset yang dimiliki oleh pihak PT RERI, lalu 

mencocokannya dengan list asuransi yang diberikan pihak PT 

RERI apakah sesuai atau tidak. Tugas ini bertujuan apakah dari 

list asuransi yang diberikan oleh pihak PT RERI benar-benar 

diasuransikan atau tidak. Contoh list yang diberikan oleh PT 

RERI yang dibandingkan dengan polis asuransi, yaitu: 

Tabel 3.10  

List Asuransi PT RERI 

 

     Tabel 3.10 merupakan salah satu contoh dari beberapa 

list asuransi yang dimiliki oleh PT RERI. Dalam list terdapat 

nomor kontra, tanggal premi, jangka waktu asuransi, tanggal 

jatuh tempo, nominal, serta pembayarannya setiap bulan.  

 

6) Mencocokkan antara Saldo Trial balance dengan Saldo 

Rekening Setiap Bank serta Konfirmasi Nilai Saldo dan Total 

Utang dari Setiap Bank 

Melakukan pencocokkan saldo bank antara Trial Balance 

dengan saldo rekening setiap bank per 31 Desember 2013.  
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Selain itu, untuk lebih memastikan keakuratan angka yang 

terdapat pada trial balance dengan menyesuaikan saldo dengan 

jawaban konfirmasi dari pihak bank yang bersangkutan. Dalam 

melakukan pekerjaan ini semua angka yang terdapat dalam trial 

balance, rekening koran, serta jawaban konfirmasi atas saldo 

tersebut semuanya cocok, sehingga tidak menemukan kendala 

dalam melakukan pekerjaan ini. Hasil rekap dimasukkan ke 

dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 

Tabel 3.11  

Cross Check Saldo Bank 

 

      Selanjutnya mengecek saldo utang dari masing-masing 

bank antara saldo yang terdapat dalam trial balance dengan 

saldo konfirmasi dari bank yang bersangkutan. Untuk 

memastikan jumlah utang yang dicacat oleh perusahaan sesuai 

dengan utang yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

3.12. 
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Tabel 3.12  

Cross Check Saldo Utang Bank 

 

    Dalam tabel 3.12 terdapat selisih antara saldo yang 

terdapat dalam daftar cicilan yang didapat dari pihak manajemen 

klien dengan jawaban konfirmasi dari masing-masing bank yang 

bersangkutan. Kemudian hal ini disampaikan kepada senior, 

untuk dilakukan adjustment oleh senior. 

 

7) Penghitungan Ulang Depresiasi untuk Aset Tetap Tahun 2013 

Melakukan penghitungan ulang atas depresiasi aset  tetap tahun 

2013 dengan menggunakan straight line method. Dalam 

melakukan pekerjaan ini untuk mengecek perhitungan 

depresiasi yang dibuat oleh klien sudah benar atau tidak. 

Selanjutnya membandingkan hasil perhitungan penyusutan 

dengan hasil perhitungan penyusutan yang dibuat oleh pihak 

klien. Pekerjaan ini menghabiskan waktu kurang dari satu hari 

jam kerja. 
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Tabel 3.13  

Perhitungan Depresiasi Aset Tetap 2013 

 

 

8) Vouching 

Vouching dilakukan dengan cara mencocokkan dokumen-

dokumen dan bukti transaksi yang dimiliki PT RERI untuk 

tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dengan dokumen-

dokumen dan bukti transaksi yang digunakan dalam  

pengeluaran dan penerimaan kas dalam perusahaan melalui 

penjualan barang dagangan. 

Gambar 3.2  

Laporan Omset Harian 
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Gambar 3.2 menunjukkan bukti penerimaan pendapatan 

dari penjualan yang dilakukan pada tanggal 21 Januari 2013 

yang didapat berdasarkan sampling yang dilakukan oleh senior. 

Dari laporan hasil omset tersebut dibandingkan dengan rekening 

koran bank yang bersangkutan serta recon EDC dari penjualan 

yang menggunakan kartu debit maupun kredit.  

Tabel 3.14  

Recon EDC Bank NNG Januari 2013 

 

Tabel 3.14 merupakan daftar penjualan harian tanggal 27 

Januari 2013 yang masuk melalui rekening bank NNG (nama 

disamarkan) penjualan pada tanggal 27 Januari 2013 untuk toko 

Resisten (nama disamarkan) sebesar Rp1.578.500,00. 

Sedangkan yang melalui bank ABC, Tbk dapat dilihat pada 

tabel 3.15. 

Tabel 3.15 

Recon EDC Bank ABC Januari 2013 
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Tabel 3.15 merupakan daftar penjualan harian tanggal 27 

Januari 2013 yang masuk melalui rekening bank ABC (nama 

disamarkan). Kemudian untuk penjualan secara kas, 

mencocokkan dengan uang masuk yang disetorkan ke bank, 

dengan melihat mutasi pada rekening koran bank yang 

bersangkutan. 

Pekerjaan selanjutnya adalah melakukan vouching atas 

pengeluaran kas, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

pengeluaran kas tersebut didukung oleh bukti dokumentasi 

untuk memastikan pengeluaran kas tersebut benar adanya. 

Tabel 3.16  

Hasil Vouching Pengeluaran Kas 

 

      Tabel 3.16 merupakan hasil daftar pengeluaran kas 

untuk penambahan aset tetap, yaitu dengan membandingkan 

daftar pengeluaran kas yang digunakan untuk renovasi dengan 

bukti pengeluaran dalam bentuk dokumen sebagai bukti 

pengeluaran kas.  
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9) Mengisi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya adalah mengisi kertas 

kerja pemeriksaan. Dalam pengisian kertas kerja pemeriksaan 

mengerjakan untuk 22 akun yaitu untuk akun kas dan setara 

kas, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar dimuka, aset 

tetap, aset lain-lain, properti investasi, penyertaan pada entitas 

anak, utang usaha, utang bank, utang pajak, aset (kewajiban) 

pajak tangguhan, utang lain-lain, utang pihak berelasi, 

pendapatan diterima dimuka, kewajiban imbalan kerja, ekuitas, 

penjualan, harga pokok penjualan, biaya umum dan 

administrasi, pendapatan (beban) lain-lain, dan taksiran pajak 

penghasilan.  

      Untuk penjelasan secara terperinci mengambil 

penyusunan kertas kerja pemeriksaan untuk akun persediaan. 

Penyusunan kertas kerja pemeriksaan dilakukan menggunakan 

program Microsoft Excel yaitu dengan membuat template top 

schedule dan supporting schedule. Pekerjaan ini dilakukan 

bersamaan dengan data-data yang diterima dari klien untuk 

melengkapi KKP, sehingga waktunya tidak dapat ditentukan 

berapa lamanya. Hasil pekerjaan mengisi kertas kerja 

pemeriksaan ini dapat dilihat dalam lampiran 12. Berikut ini 

merupakan contoh supporting schedule persediaan: 
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Tabel 3.17  

Supporting Schedule Persediaan 

 

Dari tabel 3.17 menunjukkan bahwa supporting schedule 

persediaan dimana angka tersebut diperoleh dengan memberikan 

link dari worksheet yang diberikan oleh klien. Dalam kolom 

deskripsi, persediaan terdiri dari persediaan beli putus, partai, 

semi konsinyasi, dan persediaan kosinyasi. Berikut ini 

merupakan top schedule biaya dibayar dimuka. 

Tabel 3.18  

Top Schedule Persediaan 

 

  Tabel 3.18 menunjukkan supporting schedule untuk akun 

persediaan, dalam top schedule ini saldo persediaan sebesar 
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Rp68.419.368.492 merupakan penjumlahan dari akun 

persediaan yang terdapat dalam supporting schedule. 

 

10) Mengedit Format serta Meng-upadate Notes to Financial 

Statement 

Memperbaiki format penulisan notes to financial statement 

dalam bentuk word yang belum rapi dengan mengedit rata kiri 

dan rata kanan (justify), spasi, serta penulisan judul dan 

penomoran. Selanjutnya, meng-updates notes dengan 

menggunakan program Microsoft Word yaitu dengan 

mengganti angka-angka dari tahun 2011 dan 2012 untuk tahun 

2012 dan 2013 dengan format file yang sudah ada sebelumnya, 

serta menambahkan informasi yang perlu diungkapkan terkait 

dengan kejadian penting yang terjadi selama tahun 2013. 

Tabel 3.19  

To Notes Utang Usaha 
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          Tabel 3.19 menunjukkan to notes utang usaha yang 

kemudian digunakan untuk meng-update notes to financial 

statement untuk tahun buku 2013. Angka utang usaha tahun 

2013 ini dimasukkan ke dalam rincian utang usaha untuk tahun 

2013 pada catatan atas laporan keuangan. 

Tabel 3.20  

Hasil Updates Notes Akun Utang Usaha 

 

    Tabel 3.20 merupakan rincian utang usaha yang terdapat 

dalam catatan atas laporan keuangan PT RERI untuk periode 31 

Desember 2013.  

 

11) Melengkapi dan Menyusun Notes to Financial Statement 

dengan Revisi PSAK Terbaru 

Dalam notes to financial statement terdapat peraturan-peraturan 

penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK yang 

berlaku. Auditor perlu memperhatikan peraturan beserta revisi 

PSAK yang terbaru dan melakukan penyesuaian dan 
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penambahan butir-butir peraturan baru atau revisi peraturan 

yang terbaru dalam notes to financial statement. Dalam 

melakukan pekerjaan ini hanya mengubah peraturan yang 

dinggap sudah berubah berdasarkan rekomendasi senior. 

Tabel 3.21  

Akhtisar Kebijakan Akuntansi  

 

 

 Tabel 3.21 merupakan ikhtisar kebijakan akuntansi yang 

terdapat dalam catatan atas laporan keuangan untuk laporan 

keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2012 yang telah 

diaudit sebelumnya. Sementara untuk catatan atas laporan 

keuangan audited yang berakhir 31 Desember 2013 terdapat 

dalam tabel 3.22 yang sudah diperbarui dengan peraturan PSAK 

yang lebih update. Hasil pekerjaan ini dapat dilihat pada catatan 

atas laporan keuangan PT RERI yang terdapat dalam lampiran 11. 
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Tabel 3.22 

 Update PSAK  

 

 

12) Footing dan Cross footing 

Menghitung kembali semua total akun yang ada di notes to 

financial statement 31 Desember 2013 baik secara vertikal 

maupun horizontal, yang telah disajikan dalam bentuk word, 

secara manual dengan menggunakan kalkulator untuk 

memastikan tidak ada kesalahan perhitungan.  

Tabel 3.23 

Hasil Footing 
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        Tabel 3.23 merupakan pekerjaan menghitung kembali 

angka-angka yang telah disajikan dalam laporan keuangan 

dengan menggunakan kalkulator (secara manual), untuk 

memastikan keakuratan perhitungan Ms. Excel (karena adanya 

pembulatan). Tabel 3.24 menunjukkan adanya penambahan 

angka 1 (satu) dalam rumus yang digunakan untuk 

menjumlahkan akun aset tidak lancar dalam laporan posisi 

keuangan sebagai langkah perbaikan adanya pembulatan dalam 

perhitungan menggunakan Ms. Excel. 

Tabel 3.24 

Perbaikan Hasil Footing 

 

 

2. Uraian yang dilakukan untuk PT PMZ 

1) Melengkapi worksheet dan laporan keuangan 

Pelaksanaan pekerjaan untuk melengkapi worksheet, to notes, 

dan laporan keuangan menggunakan program Microsoft Excel 

yang mengacu pada template yang sudah ada pada tahun 

sebelumnya yaitu dengan mengisi kolom adjustment audit dari 
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jurnal yang telah dibuat pada sheet yang berisikan adjustment-

adjustment. Berikut ini merupakan contoh dokumen sheet yang 

berisi adjustment: 

Tabel 3.25 

Adjustment Audit 

 

     Tabel 3.25 menunjukkan bahwa sheet yang berisi 

adjustment  proyek dalam penyelesaian. Adjustment tersebut 

merupakan salah satu contoh untuk melengkapi worksheet. 

Untuk proyek dalam penyelesaian (15xx) terdapat pada bagian 

kolom debit sebesar Rp8.210.444.715,00 dan pada kolom kredit 

terdapat proyek dalam penyelesaian (1300), bunga IDC, provisi, 

dan admin dropping yang nilainya masing-masing sebesar 

Rp7.526.555.875,00, Rp408.888.840,00, Rp250.000.000,00, dan 

Rp25.000.000,00.  

     Berikut ini merupakan contoh hasil pengerjaan dalam 

input angka dari sheet yang berisi adjustment biaya proyek 

dalam penyelesaian:  
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Tabel 3.26 

Hasil Input Proyek dalam Penyelesaian (Dr) 

 

     Berdasarkan tabel 3.26, untuk menyesuaikan saldo audit 

31 Desember 2013, dibutuhkan rumus dalam Ms. Excel yaitu 

saldo unaudit bulan Desember 2013 dapat dijumlahkan atau 

dikurangkan dengan saldo yang terdapat pada adjustment audit. 

Dalam tabel 3.26 menunjukkan  bahwa proyek dalam 

penyelesaian termasuk dalam akun aktiva tetap dan 

diperlukannya input adjustment audit proyek dalam 

penyelesaian pada kolom debit adalah Rp8.210.444.715,00. 

Pada kolom saldo unaudit pada tahun 2013 tidak berisikan saldo 

yaitu Rp0,00 sehingga saldo audit 31 Desember 2013 adalah 

Rp8.210.444.715,00. 

    Penjelasan berikutnya adalah melengkapi laporan 

keuangan. Laporan keuangan berisikan informasi berupa laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan 
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perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Berikut ini merupakan 

contoh laporan posisi keuangan per 31 Desember 2013 dan 2012 

yang sudah di-input angkanya: 

Tabel 3.27 

 Laporan Posisi Keuangan 31-Des-2013 

 

         Dari tabel 3.27 menunjukkan bahwa saldo kas dan setara 

kas yang di-input ke dalam laporan keuangan adalah sebesar 

Rp84.113.458,00. Untuk pekerjaan melengkapi worksheet dan 

laporan keuangan hasilnya telah sesuai dan tidak terjadi 

kesalahan. Hasil melengkapi worksheet dan laporan keuangan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

2) Melakukan Follow up data serta meeting dengan pihak klien 

terkait data yang diperlukan untuk melengkapi Kertas Kerja 

Pemeriksaan 

Follow up data terkait dengan permintaan data yang digunakan 

oleh auditor untuk melengkapi kertas kerja pemeriksaan, seperti 
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general legder, konfirmasi, bukti pengeluaran kas, bukti 

penerimaan kas, dll. yang diperlukan dalam proses audit.  

Dalam melakukan follow up data menggunakan form yang 

telah dibuat oleh senior, sehingga hanya melakukan konfirmasi 

kepada pihak klien terkait data yang masih pending. Contoh 

form permintaan data yang masih pending dapat dilihat pada 

tabel 3.28. 

Tabel 3.28 

 Form Permintaan Data 

. 

    Pada tabel 3.28 terdapat kolom nama akun, data yang 

diminta, serta kolom yang berisi tanggal serta nama yang 

meminta serta yang menerima data. Hal ini berfungsi untuk 

mempermudah dalam mengecek data yang masih belum 
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diterima, ataupun sebagai bukti bahwa telah terjadi penyerahan 

data karena dalam form ini berisi kolom nama penerima serta 

tanggal penerimaan terkait data yang diminta.  

   Selain itu, selama kerja magang melakukan meeting 

dengan manajemen klien mengenai sejauh mana proses audit 

sudah berjalan dan terkait data yang diminta dan data yang 

belum bisa diterima oleh auditor. Setelah melakukan meeting, 

tim auditor biasanya melakukan diskusi dengan senior terkait 

hasil pembahasan dengan pihak klien. 

 

3) Memeriksa Data yang Diterima dari Klien Sesuai dengan yang 

Diminta Oleh Auditor 

Pekerjaan ini dilakukan ketika pihak klien memberikan data 

yang telah diminta melalui form permintaan data. Hal yang 

dilakukan yaitu mengecek data yang diberikan, kemudian 

.menyesuaikan dengan form permintaan data. Selanjutnya yang 

menerima data tersebut harus tanda tangan atas penerimaan 

data tersebut, hal ini dilakukan agar data yang sudah diterima 

dapat dikontrol sehingga tidak terjadi permintaan data double. 

Bukti penerimaan data ini dapat dilihat dalam gambar 3.3. 
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Gambar 3.3  

Bukti Tanda Terima Data 

 

       Gambar 3.3 menunjukkan bahwa setiap penerimaan 

data dari klien harus ada tanda tangan bukti penyerahan data. 

selanjutnya, setelah mengecek data yang diberikan oleh klien, 

penerima data harus memberikan tanda (√) pada form 

permintaan data. Hal ini dilakukan agar mempermudah 

melakukan rekap data yang belum diterima untuk dilakukan 

follow up kembali kepada pihak klien.  

 

4) Mencocokkan antara Saldo Trial balance dengan Saldo 

Rekening Setiap Bank serta Konfirmasi Nilai Saldo dan Total 

Utang dari Setiap Bank 
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Melakukan pencocokkan saldo bank antara Trial Balance 

dengan saldo rekening setiap bank per 31 Desember 2013.  

Selain itu, untuk lebih memastikan keakuratan angka yang 

terdapat pada trial balance dengan menyesuaikan saldo dengan 

jawaban konfirmasi dari pihak bank yang bersangkutan.  

Tabel 3.29 

Cross Check Saldo Bank 

 

      Tabel 3.29 menunjukkan hasil pemeriksaan saldo bank 

yang terdapat dalam worksheet, saldo tersebut sesuai dengan 

rekening koran dan jawaban konfirmasi yang telah dikirim ke 

bank yang bersangkutan. 

5) Vouching 

Vouching dilakukan dengan cara mencocokkan dokumen-

dokumen dan bukti transaksi yang dimiliki PT PMZ untuk 

tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dengan dokumen-

dokumen dan bukti transaksi yang digunakan dalam  

pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan 

pembangunan kafe yang baru selesai dibangun pada awal tahun 

2014. 
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Gambar 3.4 

 Vouching Proyek dalam Penyelesaian 

 

Gambar 3.4 menunjukkan salah satu bukti pengeluaran kas 

yaitu sebesar Rp866.576.666,00 pada bulan September 2013 

untuk pembangunan kafe, untuk bukti yang lebih lengkap dapat 

dilihat dalam lampiran. 

 

6) Mengisi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya adalah mengisi kertas 

kerja pemeriksaan. Dalam pengisian kertas kerja pemeriksaan 

mengerjakan untuk 10 akun yaitu akun kas dan setara kas, 

biaya dibayar dimuka, aset tetap, aset pajak tangguhan, utang 

bank, utang pihak berelasi, ekuitas, beban usaha, pendapatan 

(beban) lain-lain, dan  pajak penghasilan.  
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      Untuk penjelasan secara terperinci mengambil 

penyusunan kertas kerja pemeriksaan untuk akun beban usaha. 

Penyusunan kertas kerja pemeriksaan dilakukan menggunakan 

program Microsoft Excel yaitu dengan membuat template top 

schedule dan supporting schedule. Hasil pekerjaan ini dapat 

dilihat dalam lampiran 18. Berikut ini merupakan contoh 

supporting schedule beban usaha: 

Tabel 3.30 

 Supporting Schedule Beban Usaha 

 

 

Dari tabel 3.30 menunjukkan bahwa supporting schedule 

beban administrasi dan umum yang terdiri dari biaya tenaga 

kerja dan biaya umum. Dimana angka tersebut diperoleh dengan 

memberikan link dari worksheet yang diberikan oleh klien. 

Berikut ini merupakan top schedule beban usaha: 
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Tabel 3.31  

Top Schedule Beban Usaha 

 

  Tabel 3.31 menunjukkan supporting schedule untuk akun 

beban usaha bagian beban umum dan administrasi, dalam top 

schedule ini saldo beban usaha sebesar Rp184.248.127 

merupakan penjumlahan dari akun beban umum dan 

administrasi yang terdapat dalam supporting schedule. 

 

7) Mengedit Format serta Meng-upadate Notes to Financial 

Statement 

Memperbaiki format penulisan notes to financial statement 

dalam bentuk word yang belum rapi dengan mengedit rata kiri 

dan rata kanan (justify), spasi, serta penulisan judul dan 

penomoran. Selanjutnya, meng-updates notes dengan 

menggunakan program Microsoft Word yaitu dengan 

mengganti angka-angka dari tahun 2011 dan 2012 untuk tahun 

2012 dan 2013 dengan format file yang sudah ada sebelumnya, 
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serta menambahkan informasi yang perlu diungkapkan terkait 

dengan kejadian penting yang terjadi selama tahun 2013. 

 

8) Footing  

Menghitung kembali semua total akun yang ada di notes to 

financial statement 31 Desember 2013 secara vertikal, yang 

telah disajikan dalam bentuk word, secara manual dengan 

menggunakan kalkulator untuk memastikan tidak ada kesalahan 

perhitungan.  

 

3. Uraian yang dilakukan untuk PT SPK 

1) Membuat Summary 

Membuat ringkasan mengenai pengelompokkan akun-akun 

yang terdapat dalam trial balance, hal ini dilakukan untuk 

mempermudah dalam menyusun report. Seperti pada akun kas 

yang terdiri dari kas besar, kas kecil, kas toko, kas kasir toko, 

kas kecil kantor, kas kecil holding, dan kas besar valas 

dikelompokkan menjadi satu akun saja yaitu akun kas yang 

merupakan penjumlahan dari berbagai akun kas tersebut. 

Dalam melakukan pekerjaan ini dibantu oleh rekan kerja untuk 

mempercepat waktu pengerjaannya. Contoh hasil membuat 

summary ini dapat dilihat dalam tabel 3.32. 
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Tabel 3.32 

 Summary kas dan setara kas PT SPK 

 

Tabel 3.32 menunjukkan hasil summary dari akun-akun 

kas dan setara kas. Akun kas sebesar Rp17.676.926,00 dan 

untuk akun bank sebesar Rp403.751.299,00 sehingga total 

akun kas dan setara kas sebesar Rp421.428.225,00. 

Selanjutnya untuk akun bank, PT SPK  

 

2) Melengkapi Worksheet dan Laporan Keuangan 

Pelaksanaan pekerjaan untuk melengkapi worksheet, to notes, 

dan laporan keuangan menggunakan program Microsoft Excel 

yang mengacu pada template yang sudah ada pada tahun 

sebelumnya yaitu dengan mengisi kolom adjustment audit dari 

jurnal yang telah dibuat pada sheet yang berisikan adjustment-
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adjustment. Berikut ini merupakan contoh dokumen sheet yang 

berisi adjustment: 

Tabel 3.33  

Adjustment Audit 

 

     Tabel 3.33 menunjukkan bahwa sheet yang berisi 

adjustment  beban (penghasilan) pajak tangguhan. Adjustment 

tersebut merupakan salah satu contoh untuk melengkapi 

worksheet. Untuk beban (penghasilan) pajak tangguhan terdapat 

pada bagian kolom debit dan aset (liabilitas) pajak tangguhan 

sebesar Rp6.540.350,00. Berikut ini merupakan contoh hasil 

pengerjaan dalam input angka dari sheet yang berisi adjustment 

beban (penghasilan) pajak tangguhan:  

Tabel 3.34 

 Hasil Input Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan  
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     Berdasarkan tabel 3.34, untuk menyesuaikan saldo audit 

31 Desember 2013, dibutuhkan rumus dalam Ms. Excel yaitu 

saldo unaudit bulan Desember 2013 dapat dijumlahkan atau 

dikurangkan dengan saldo yang terdapat pada adjustment audit. 

Berikut ini merupakan contoh hasil pengerjaan dalam input 

angka dari sheet yang berisi adjustment aset (liabilitas) pajak 

tangguhan: 

Tabel 3.35 

 Hasil Input aset (liabilitas) pajak tangguhan (Cr) 

 

      Dalam tabel 3.35 menunjukkan bahwa saldo unaudit 

pada tahun 2013 aset (kewajiban) pajak tangguhan 

Rp6.540.000,00. Saldo unaudit pada tahun 2013 didapat dari 

saldo audit 31 Desember 2012 dijumlahkan dan dikurangkan 

dengan mutasi saldo debet dan kredit selama bulan Januari 

sampai bulan Desember 2012 sehingga menghasilkan saldo 

unaudit pada tahun 2013. Untuk hasil saldo unaudit 31 

Desember 2013 adalah Rp6.540.000,00 dikurangi dengan saldo 

yang terdapat pada kolom kredit adjustment audit yaitu 

Rp6.540.000,00 sehingga saldo audit 31 Desember 2013 yaitu 

Rp0,00.  
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    Penjelasan berikutnya adalah melengkapi laporan 

keuangan. Laporan keuangan berisikan informasi berupa laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan 

perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Berikut ini merupakan 

contoh laporan posisi keuangan per 31 Desember 2013 dan 2012 

yang sudah di-input angkanya: 

Tabel 3.36 

 Laporan Posisi Keuangan 31-Des-2013 

 

         Dari tabel 3.36 menunjukkan bahwa saldo aset lancar 

yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan 

persediaan. Untuk seluruh akun yang terdapat di dalam laporan 

posisi keuangan dalam proses memasukkan dengan 

menggunakan link dari worksheet yang telah dibuat summary, 

tetapi perlu dilakukan pengecekan kembali untuk menghindari 

terjadinya salah input. Hasil melengkapi laporan keuangan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. 
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3) Melakukan Follow up data Serta Meeting dengan Pihak Klien 

Terkait Data yang Diperlukan untuk Melengkapi Kertas Kerja 

Pemeriksaan 

Follow up data terkait dengan permintaan data yang digunakan 

oleh auditor untuk melengkapi kertas kerja pemeriksaan, seperti 

general legder, konfirmasi, bukti pengeluaran kas, bukti 

penerimaan kas, dll. yang diperlukan dalam proses audit.  

Dalam melakukan follow up data menggunakan form yang 

telah dibuat oleh senior, sehingga hanya melakukan konfirmasi 

kepada pihak klien terkait data yang masih pending. Contoh 

form permintaan data yang masih pending dapat dilihat pada 

tabel 3.37. 

Tabel 3.37 

 Form Permintaan Data 

 

    Pada tabel 3.37 terdapat kolom nama akun, data yang 

diminta, serta kolom yang berisi tanggal serta nama yang 

meminta serta yang menerima data. Hal ini berfungsi untuk 

mempermudah dalam mengecek data yang masih belum 

diterima, ataupun sebagai bukti bahwa telah terjadi penyerahan 
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data karena dalam form ini berisi kolom nama penerima serta 

tanggal penerimaan terkait data yang diminta. Selain itu, 

selama kerja magang melakukan meeting dengan manajemen 

klien mengenai sejauh mana proses audit sudah berjalan dan 

terkait data yang diminta dan data yang belum bisa diterima 

oleh auditor. Setelah melakukan meeting, tim auditor biasanya 

melakukan diskusi dengan senior terkait hasil pembahasan 

dengan pihak klien. 

4) Memeriksa Data yang Diterima dari Klien Sesuai dengan yang 

Diminta Oleh Auditor 

Pekerjaan ini dilakukan ketika pihak klien memberikan data 

yang telah diminta melalui form permintaan data. Hal yang 

dilakukan yaitu mengecek data yang diberikan, kemudian 

menyesuaikan dengan form permintaan data. Selanjutnya yang 

menerima data tersebut harus tanda tangan atas penerimaan 

data tersebut.  

4. Uraian yang dilakukan untuk semua Perseroan Terbatas (PT) yang 

diaudit  

1) Filing 

Merapikan dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

pemeriksaan ke dalam ordner untuk keperluan dokumentasi 

Kertas Kerja Pemeriksaan agar dokumen dapat dengan mudah 
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dicari ketika dibutuhkan. Selain itu, untuk memudahkan dalam 

merekap data yang belum diterima dari pihak klien untuk 

keperluan dan bukti audit yang diperlukan. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Dalam melakukan kerja magang terdapat sedikit kendala, tetapi semua 

kendala ini dapat diatasi sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan 

dapat dikerjakan dengan baik. Berikut merupakan beberapa kendala 

yang terjadi selama proses kerja magang: 

1. Terdapat sedikit salah komunikasi dengan pihak klien terkait data 

yang diminta untuk keperluan audit. 

2. Jawaban konfirmasi bank ada akun utang yang tidak dijawab 

saldonya oleh pihak bank, dan ada saldo konfirmasi utang yang 

tidak sesuai dengan worksheet yang diberikan oleh pihak klien. 

3. Agak sulit dan lama untuk meminta data yang dibutuhkan untuk 

melengkapi kertas kerja pemeriksaan selama proses audit. 

 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Selama kerja magang tersebut, semua kendala yang terjadi dapat 

diatasi dengan baik, berikut merupakan solusi atas kendala yang 

terjadi: 

1. Melakukan diskusi dan konfirmasi dengan senior sebelum meminta 

data kepada pihak klien, karena ada beberapa data yang memang 

sudah dikirim melalui e-mail kepada senior. Selain itu, melakukan 
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meeting dengan pihak klien terkait data yang diminta agar lebih 

jelas dan dibahas secara rinci. 

2. Memberitahukan kepada senior bahwa ada saldo utang yang tidak 

dijawab saldonya oleh pihak bank, untuk dilakukan konfirmasi 

ulang. Selanjutnya untuk saldo yang tidak sesuai dengan 

konfirmasi bank juga diinformasikan kepada senior untuk 

dilakukan adjusment. 

3. Melakukan follow up data setiap hari untuk mengingatkan pihak 

klien karena dari pihak klien sering lupa terkait data yang diminta, 

serta memberikan masukan kepada pihak klien pada saat meeting 

terkait data yang semestinya mudah untuk diperoleh serta 

dipersiapkan terlebih dahulu sebelum diaudit, sehingga dapat 

memperlancar pekerjaan auditor.  
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