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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 yang berlokasi di Jalan Raya Kelapa Dua, Ruko Vienna Blok B 

No. 2 – Lantai 2, Gading Serpong, Tangerang, dengan penempatan pada 

Divisi Audit sebagai junior auditor. Tugas Junior Auditor adalah 

melaksanakan prosedur audit secara rinci. Pelaksanaan kerja magang 

dibawah bimbingan dan arahan dari Bapak Kurniawan Setya Budi selaku 

Supervisor dan Ibu Alia Citra Kailola selaku Senior Auditor.  

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

 Tugas-tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1.Melakukan Cash Opname 

Cash opname merupakan pemeriksaan fisik pada uang kas tunai yang 

terdapat di brankas (cash on hand) dengan saldo kas yang terdapat pada 

catatan akuntansi perusahaan. Tujuan dilakukannya cash opname adalah 

untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan atas kas dan 

membuktikan eksistensi fisik uang kas sama dengan saldo kas yang terdapat 

pada catatan akuntansi perusahaan.  
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Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan cash opname, yaitu 

mutasi kas untuk periode yang dimulai pada tanggal berakhirnya periode 

akuntansi (tanggal neraca) yang diaudit sampai dengan tanggal dilakukannya 

cash opname. Langkah-langkah melakukan cash opname adalah sebagai 

berikut: 

1. Meminta mutasi kas perusahaan untuk periode yang dimulai pada 

tanggal berakhirnya periode akuntansi (tanggal neraca) yang diaudit 

sampai dengan tanggal dilakukannya cash opname. 

2. Meminta cashier untuk membantu penghitungan fisik kas perusahaan 

yang terdapat dalam brankas. 

3. Mengawasi penghitungan fisik kas yang dilakukan oleh cashier 

perusahaan. 

4. Melakukan tarik-mundur (trace-back) hasil penghitungan fisik kas 

berdasarkan mutasi kas ke tanggal neraca. 

5. Membandingkan saldo kas menurut cash opname (saldo fisik kas) yang 

telah ditarik mundur ke tanggal neraca dengan saldo kas pada catatan 

akuntansi perusahaan (saldo buku) per tanggal neraca. 

6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas yang terdiri dari dua 

halaman. Halaman pertama berisi hari, tanggal, waktu, dan tempat 

dilakukannya cash opname, saldo kas menurut pembukuan (catatan 

akuntansi perusahaan), saldo kas menurut penghitungan fisik (cash 

opname), serta penjelasan apabila terdapat selisih antara saldo fisik kas 

dengan saldo menurut catatan pembukuan perusahaan. Halaman kedua 
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merupakan kertas register penutupan kas yang berisi informasi mengenai 

jumlah lembaran uang kas dari hasil pemeriksaan fisik. Berita Acara 

Pemeriksaan Fisik Kas ditandatangani oleh cashier, manager accounting, 

dan auditor. 

 

3.2.2.Membuat Surat Konfirmasi Bank 

Konfirmasi merupakan salah satu tipe bukti audit yang diajukan kepada 

pihak ketiga untuk memverifikasi keakuratan informasi yang disajikan oleh 

klien dalam laporan keuangan, dalam hal ini informasi tersebut berupa saldo 

kas klien di bank pada tanggal neraca dan informasi penting lainnya. Tujuan 

dibuatnya surat konfirmasi bank adalah untuk memperoleh kepastian dari 

pihak bank mengenai kebenaran jumlah kas di bank yang tercatat dalam 

catatan akuntansi perusahaan. Surat konfirmasi bank ini dibuat dengan 

mengacu pada saldo kas di bank yang terdapat di buku besar klien per 

tanggal neraca.  

Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan surat konfirmasi bank 

adalah daftar nama dan alamat bank tempat perusahaan membuka 

rekeningnya. Langkah-langkah membuat surat konfirmasi bank adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengisi tanggal pembuatan surat konfirmasi bank, nama dan alamat 

lengkap bank tempat perusahaan menyimpan kas. 

2. Mengisi nama dan alamat Kantor Akuntan Publik yang akan menerima 

surat balasan konfirmasi dari bank. 
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3. Mengisi data rekening bank berupa nama pemilik rekening. 

4. Surat konfirmasi bank yang disiapkan oleh auditor ditanda tangani oleh 

direktur perusahaan klien. 

5. Surat konfirmasi bank dikirimkan oleh klien kepada bank menggunakan 

kop surat milik perusahaan dan balasannya langsung dikirimkan oleh 

bank kepada auditor. 

 

3.2.3.Merekap Akta Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor 

Tujuan dilakukannya rekap akta perubahan modal dasar dan modal disetor 

adalah untuk mendapatkan informasi penting yang ada pada akta perubahan 

modal dasar dan modal disetor perusahaan klien dimana informasi tersebut 

akan diungkapkan dalam notes to financial statement. Informasi yang 

direkap antara lain nomor akta, tanggal, nama notaris, domisili notaris, 

jumlah peningkatan modal dasar dan modal disetor, komposisi pemegang 

saham, perubahan nama sususan pengurus perseroan, dan nomor pengesahan 

atas akta perubahan modal dasar dan modal disetor tersebut. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah Akta Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor. 
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3.2.4.Melakukan Rekalkulasi Depresiasi atas Aset Tetap 

Rekalkulasi merupakan salah satu tipe bukti audit yang dilakukan dengan 

penghitungan ulang atas hasil suatu penghitungan yang telah dilakukan klien. 

Tujuan dari rekalkulasi depresiasi adalah meminimalisir terjadinya 

kesalahan penghitungan beban, khususnya penghitungan beban penyusutan 

yang sudah dilakukan oleh klien. Dokumen yang digunakan untuk 

melakukan rekalkulasi penghitungan depresiasi atas aset tetap adalah daftar 

aset tetap yang diberikan oleh klien. 

Metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus dengan 

rumus sebagai berikut: 

Annual Depreciation Expense =
Cost - Salvage Value 

Useful Life 

        

Prosedur pembuatan rekalkulasi depresiasi ini adalah: 

1. Rekalkulasi depresiasi dengan cara meng-input tanggal perolehan, 

masa manfaat, dan harga perolehan. 

2. Nilai penyusutan diperoleh dengan cara membagi harga perolehan 

dengan masa manfaat aset kemudian mengalikannya dengan jumlah 

bulan sampai akhir periode tanggal neraca terhitung sejak tanggal 

perolehan yang sudah dibagi dua belas bulan (1 tahun). 

3. Nilai buku diperoleh dengan cara harga perolehan dikurangi dengan 

akumulasi penyusutan sampai dengan periode tanggal neraca yang 

diaudit. 
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4. Akhirnya dapat dibandingkan nilai buku perusahaan dengan nilai hasil 

penghitungan ulang yang dilakukan oleh auditor, sudah sesuai atau 

tidak perhitungannya. 

 

3.2.5.Membuat Surat Konfirmasi Piutang Usaha 

Konfirmasi merupakan salah satu tipe bukti audit yang diajukan kepada 

pihak ketiga untuk memverifikasi keakuratan informasi yang disajikan oleh 

klien dalam laporan keuangan, dalam hal ini informasi tersebut berupa saldo 

piutang usaha pada tanggal neraca dan informasi penting lainnya. Tujuan 

dibuatnya surat konfirmasi piutang usaha adalah untuk memperoleh 

kepastian dari customer mengenai kebenaran jumlah piutang usaha yang 

tercatat dalam catatan akuntansi perusahaan. Surat konfirmasi piutang usaha 

ini dibuat dengan mengacu pada saldo piutang usaha yang terdapat di buku 

besar klien per tanggal neraca.  

Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan surat konfirmasi 

piutang usaha, yaitu daftar nama dan alamat customer yang memiliki utang 

usaha kepada klien per tanggal neraca yang diaudit serta jumlah piutang 

usaha yang dicatat oleh perusahaan klien pada buku besar.  
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Langkah-langkah membuat surat konfirmasi piutang usaha adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengisi tanggal pembuatan surat konfirmasi piutang usaha, nama dan 

alamat lengkap customer yang memiliki utang usaha kepada klien. 

2. Mengisi nama dan alamat Kantor Akuntan Publik yang akan menerima 

surat balasan konfirmasi piutang usaha dari customer. 

3. Mengisi jumlah saldo piutang usaha customer berdasarkan data yang 

dicatat oleh perusahaan. 

4. Surat konfirmasi piutang usaha yang disiapkan oleh auditor ditanda 

tangani oleh direktur perusahaan klien. 

5. Surat konfirmasi piutang usaha dikirimkan oleh klien kepada customer 

menggunakan kop surat milik perusahaan dan balasannya langsung 

dikirimkan oleh customer kepada auditor. 

 

3.2.6.Membuat Surat Konfirmasi Utang Usaha 

Tujuan dibuatnya surat konfirmasi utang usaha adalah untuk memperoleh 

kepastian dari pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan leasing mengenai 

kebenaran jumlah utang usaha yang tercatat dalam catatan akuntansi 

perusahaan. Surat konfirmasi utang usaha ini dibuat dengan mengacu pada 

saldo utang usaha yang terdapat di buku besar klien per tanggal neraca. 

Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan surat konfirmasi utang usaha, 

yaitu daftar nama dan alamat perusahaan leasing yang memiliki piutang 

usaha pada klien per tanggal neraca yang diaudit serta jumlah utang usaha 
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yang dicatat oleh perusahaan klien. Langkah-langkah membuat surat 

konfirmasi utang usaha adalah sebagai berikut: 

1. Mengisi tanggal pembuatan surat konfirmasi utang usaha, nama dan 

alamat lengkap perusahaan leasing yang memiliki piutang usaha pada 

klien. 

2. Mengisi nama dan alamat Kantor Akuntan Publik yang akan menerima 

surat balasan konfirmasi utang usaha dari perusahaan leasing. 

3. Mengisi jumlah saldo utang usaha klien berdasarkan data yang terdapat 

pada laporan keuangan. 

4. Surat konfirmasi utang usaha yang disiapkan oleh auditor ditanda 

tangani oleh direktur perusahaan klien. 

5. Surat konfirmasi utang usaha dikirimkan oleh klien kepada perusahaan 

leasing menggunakan kop surat milik perusahaan dan balasannya 

langsung dikirimkan oleh pihak leasing kepada auditor. 

 

3.2.7.Membuat Daftar Permintaan Data 

Daftar permintaan data merupakan daftar yang berisi data-data yang perlu 

disediakan oleh klien untuk keperluan pemeriksaan (audit). Tujuan membuat 

daftar permintaan data adalah untuk menyampaikan permintaan data kepada 

klien dalam rangka memperoleh bukti audit yang cukup dan handal. 

Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat daftar permintaan data adalah 

buku besar yang didapat dari pihak klien. Membuat daftar permintaan data 

dilakukan dengan cara melakukan sampling. Auditor melakukan sampling 
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atas transaksi yang ada pada masing-masing akun pada buku besar. 

Sampling dilakukan dengan cara mengambil beberapa transaksi yang 

jumlahnya signifikan. Setelah itu, auditor menyampaikan daftar permintaan 

data tersebut kepada klien. Saat penyerahan dokumen, auditor memeriksa 

penyesuaian antara data yang diminta dengan data yang diberikan oleh klien. 

 

3.2.8.Melakukan Vouching 

Vouching adalah pemeriksaan dokumen yang mendukung suatu transaksi 

atau jumlah yang telah tercatat untuk memenuhi pertimbangan auditor 

bahwa transaksi tersebut telah benar, telah diotorisasi secara tepat, dan telah 

dicatat dengan pembukuan yang benar. Dokumen yang akan diperiksa 

(vouching) adalah dokumen yang sudah diminta sebelumnya kepada klien 

melalui daftar permintaan data yang berisi transaksi-transaksi dengan cara 

sampling. Data yang sudah diperoleh dari hasil sampling tersebut diperiksa 

kelengkapan dokumen pendukung atau bukti transaksi serta mencocokkan 

antara bukti transaksi dengan transaksi yang dijurnal. Tujuan dari vouching 

untuk membuktikan bahwa transaksi benar-benar terjadi berdasarkan bukti-

bukti pendukung yang tersedia.  

Dokumen yang harus diperiksa dalam melakukan vouching, yaitu 

memo permintaan dana, cek/bukti pencairan dana, kwitansi tanda terima, 

bukti setoran bank, serta invoice. Dalam melakukan vouching, yang perlu 

diperhatikan adalah kelengkapan bukti pendukung, kode transaksi, tanggal 

transaksi, serta kesesuaian jumlah nominal transaksi dengan bukti. Jika salah 
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satu dari hal tersebut tidak sesuai, maka hal tersebut dijadikan sebagai 

temuan dan perlu dilakukan konfirmasi kepada klien mengenai 

ketidaksesuaian tersebut. 

  

3.2.9.Melakukan Footing dan Cross Footing atas Notes to Financial 

Statement 

Footing merupakan penghitungan jumlah total suatu akun dengan cara 

menghitung secara vertikal (dari atas ke bawah). Sedangkan cross footing 

merupakan penghitungan jumlah total suatu akun dengan cara menghitung 

secara horizontal (dari kiri ke kanan). Tujuan melakukan tugas ini adalah 

untuk memastikan bahwa angka yang ada di notes to financial statement 

adalah benar penghitungannya. 

Dokumen yang digunakan untuk melakukan footing dan cross 

footing adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Footing dan cross footing atas 

notes to financial statement ini dilakukan dengan menjumlahkan rincian 

masing-masing akun secara manual menggunakan kalkulator, kemudian 

dibandingkan dengan hasil penghitungan yang dilakukan menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel. 
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3.2.10. Melakukan Review atas Notes to Financial Statement 

Review adalah pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang dilakukan. 

Review dilakukan untuk memeriksa kembali pekerjaan atau laporan yang 

telah selesai dibuat untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan. 

Pembuatan notes to financial statement tidak hanya harus memperhatikan 

penyajian informasi keuangan yang akurat, tetapi juga harus memperhatikan 

kerapian, kebenaran bahasa dan ejaan, serta konsistensi penggunaan kata. 

Tujuan melakukan review atas notes to financial statement adalah untuk 

memastikan bahwa notes to financial statement yang akan diterbitkan dalam 

laporan keuangan yang telah diaudit telah bebas dari salah ketik atau salah 

eja. 

 

3.2.11. Melakukan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

Pemeriksaan fisik aset tetap merupakan pemeriksaan fisik yang dilakukan 

terhadap aset tetap perusahaan kemudian mencocokkan antara fisik aset 

tetap dan kondisinya dengan saldo aset tetap yang terdapat pada catatan 

akuntansi perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan fisik aset tetap ini adalah 

untuk memastikan bahwa jumlah fisik aset tetap dan kondisinya sesuai 

dengan saldo aset tetap yang terdapat pada catatan akuntansi perusahaan. 

Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan fisik aset tetap 

adalah daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan. 
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Prosedur pemeriksaan fisik aset tetap, yaitu: 

1. Meminta daftar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan 

tanggal perolehannya untuk aset tetap yang tercatat sampai 

berakhirnya tanggal neraca atas laporan keuangan yang diaudit. 

2. Memeriksa nama dan kode aset tetap untuk memastikan kode sesuai 

dengan informasi yang tertera pada daftar aset tetap yang diberikan 

oleh klien. 

3. Memeriksa kondisi fisik aset tetap untuk memastikan kewajaran nilai 

aset tetap tersebut. 

4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap yang terdiri dari 

dua halaman. Halaman pertama berisi hari, tanggal, waktu, dan tempat 

dilakukannya pemeriksaan fisik aset tetap. Halaman kedua merupakan 

daftar aset tetap yang akan diperiksa oleh auditor yang berisi informasi 

mengenai nama aset tetap, kode aset tetap, lokasi aset tetap, nilai 

perolehan, tanggal perolehan, serta informasi mengenai kondisi fisik 

aset tetap. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap ditandatangani 

oleh petugas inventaris aset tetap, kepala bidang, dan auditor. 

 

3.2.12. Update Notes to Financial Statement 

Update notes to financial statement merupakan proses memperbarui 

informasi yang diungkapkan dalam notes to financial statement. Setiap pos 

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

berkaitan dengan informasi yang diungkap dalam notes to financial 
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statement. Tujuan dilakukan update atas notes to financial statement adalah 

untuk mendapatkan notes to financial statement yang berisi informasi terkini 

seputar keuangan perusahaan klien pada periode akuntansi yang 

bersangkutan. 

Prosedur dalam update notes to financial statement adalah dengan 

meng-input angka yang diambil dari worksheet ke dalam catatan atas 

laporan keuangan untuk akun yang tertera pada laporan posisi keuangan dan 

laporan laba rugi komprehensif perusahaan. Kemudian menyesuaikan format 

penulisan dan format rincian dengan format yang telah disusun dengan benar, 

untuk bagian seperti Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, Aset dan Kewajiban 

Keuangan, dan Persetujuan Laporan Keuangan. 

 

 

3.2.13. Menerjemahkan Draft Annual Report 

Annual Report merupakan laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk dipublikasikan kepada publik dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Annual report berisi informasi mengenai profil perusahaan, 

tata kelola perusahaan, laporan keuangan, serta laporan auditor independen. 

Annual report yang dibuat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam 

bahasa inggris dengan tujuan agar annual report dapat dimengerti oleh 

seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak dari 

Indonesia maupun pihak asing. Proses penerjemahan annual report 

dilakukan dengan bantuan buku kamus dan kamus online. 
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3.2.14. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 

Kertas kerja terdiri dari berbagai macam yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan ke dalam lima tipe kertas kerja, yaitu program audit (audit 

program), working trial balance, ringkasan jurnal adjustment, skedul utama 

(top schedule), dan skedul pendukung (supporting schedule). Tetapi, hanya 

dua tipe yang dilakukan selama proses magang, yaitu skedul utama (top 

schedule) dan skedul pendukung (supporting schedule). Top schedule 

merupakan kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang 

dicatat dalam supporting schedule untuk akun-akun yang berhubungan dan 

menggabungkan akun-akun sejenis yang jumlah saldonya akan dicantumkan 

di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Supporting schedule 

merupakan kertas kerja yang menguatkan informasi keuangan dan 

operasional yang dikumpulkan dan memuat berbagai simpulan yang dibuat 

oleh auditor. 

Tujuan pembuatan KKP adalah untuk mendukung pendapat auditor 

mengenai kewajaran laporan keuangan dan sebagai bukti bahwa auditor 

telak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan 

Publik. 

Dalam membuat kertas kerja data yang dibutuhkan adalah data 

diperoleh dari worksheet untuk periode yang bersangkutan (periode yang 

diaudit) yang dibuat oleh pihak auditor.  
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Langkah-langkah pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

adalah sebagai berikut: 

1. Membuat top schedule untuk setiap akun dalam laporan keuangan: 

a. Mengisi saldo unaudited pada tanggal neraca yang diambil dari 

total saldo unaudited setiap supporting schedule. 

b. Mengisi mutasi debit dan kredit yang diambil dari total mutasi 

debit dan kredit setiap supporting schedule. 

c. Menambah dan mengurangkan saldo unaudit dengan mutasi debit 

dan kredit untuk memperoleh saldo audited. 

2. Membuat supproting schedule untuk setiap akun dalam laporan 

keuangan: 

a. Mengisi saldo unaudited pada tanggal neraca yang diambil dari 

kolom saldo akhir inhouse pada tanggal neraca yang terdapat 

dalam worksheet. 

b. Mengisi mutasi debit dan kredit berdasarkan adjustment audit. 

c. Menambah dan mengurangkan saldo unaudit dengan mutasi debit 

dan kredit untuk memperoleh saldo audited. 

 

3.2.15. Menyusun KKP dan File-File yang Digunakan dalam Pemeriksaan 

Menyusun file-file yang digunakan dalam pemeriksaan ke dalam odrner 

untuk keperluan dokumentasi KKP agar dokumen dapat dengan mudah 

dicari ketika dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan adalah seluruh file-file 

yang digunakan selama pemeriksaan.  
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1.Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 12 minggu, yang terdiri 

dari pelaksanaan jasa audit. Rincian tugas yang dilakukan untuk masing-

masing perusahaan sebagai berikut: 

1. Tugas yang Dilakukan untuk PT FSD 

a. Melakukan Cash Opname 

Cash opname di PT FSD dilakukan pada tanggal 5 Februari 2014. 

Berdasarkan hasil cash opname, ditemukan selisih saldo kas antara 

catatan pembukuan dengan hasil pemeriksaan fisik sebesar Rp1. 

Namun, selisih ini terjadi karena adanya pembulatan. Saldo kas yang 

dicatat perusahaan per 5 Februari 2014 adalah sebesar Rp14.136.999, 

sedangkan saldo kas hasil pemeriksaan fisik per 5 Februari 2014 

adalah sebesar Rp14.136.400.  

Selain itu, auditor melakukan proses tarik mundur (trace-

back) atas saldo kas per tanggal 5 Februari 2014 tersebut. Proses 

tarik mundur dilakukan dengan cara jumlah fisik kas per tanggal 5 

Februari 2014 ditambah dengan jumlah mutasi kredit tanggal 1 

Januari 2014 – 5 Februari 2014 sebesar Rp46.276.957, kemudian 

dikurangi dengan jumlah mutasi debit tanggal  1 Januari 2014 – 5 

Februari 2014 sebesar Rp59.664.500. Dari hasil tarik mundur 

tersebut diperoleh saldo fisik kas per tanggal 31 Desember 2013, 

yaitu sebesar Rp748.857. Jumlah fisik kas per tanggal 31 Desember 
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2013 hasil proses tarik mundur tersebut kemudian dibandingkan 

dengan saldo kas menurut pembukuan per tanggal 31 Desember 

2013, yaitu sebesar Rp748.856. Terdapat selisih saldo sebesar Rp1, 

tetapi selisih ini disebabkan oleh adanya pembulatan. 

Berikut adalah contoh format berita acara pemeriksaan fisik 

kas PT FSD: 

Gambar 3.1 

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas PT FSD (Sebagian) 

 

Rincian dalam register penutupan kas, yaitu 103 lembar uang 

kertas Rp100.000 dengan total Rp10.300.000, 75 lembar uang kertas 

Rp50.000 dengan total Rp3.750.000, 1 lembar uang kertas Rp20.000 

dengan total Rp20.000, 2 lembar uang kertas Rp10.000 dengan total 

Rp20.000, 2 lembar uang kertas Rp5.000 dengan total Rp10.000, 

serta 18 lembar uang kertas Rp2.000 dengan total Rp36.000. selain 
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itu, terdapat 2 keping uang logam Rp200 dengan total Rp400. 

Sehingga total uang yang dimiliki adalah Rp14.136.400. Selanjutnya 

Berita Acara Pemeriksaan kas ditandatangani oleh cashier, manager 

accounting, dan auditor (Lampiran 6). 

 

b. Membuat Surat Konfirmasi Bank 

Berikut adalah salah satu contoh surat konfirmasi bank PT FSD: 

Gambar 3.2 

Surat Konfirmasi Bank BCA PT FSD 

 

Berdasarkan Gambar 3.2 Surat konfirmasi bank PT FSD untuk Bank 

BCA dibuat pada tanggal 10 Februari 2014 oleh auditor tanpa 

mencantumkan saldo kas dan bank yang tercatat berdasarkan buku 
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besar klien per tanggal 31 Desember 2013. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari akun bank yang dimiliki oleh perusahaan tetapi tidak 

diungkapkan kepada pihak auditor saat wawancara. Selanjutnya surat 

konfirmasi bank diserahkan kepada klien untuk ditandatangani oleh 

Direktur sebelum dikirimkan ke bank yang bersangkutan. Ada 12 

Bank yang dikirimkan surat konfirmasi, yaitu Bank ICBC, Bank 

BCA, Bank BJB, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, 

Bank BII, Bank Pundi, Bank ICB Bumiputera, Bank BNI, Bank 

Sinarmas, dan Bank INA (Lampiran 7).  

 

c. Melakukan Rekalkulasi Depresiasi atas Aset Tetap 

Rekalkulasi depresiasi atas aset tetap PT FSD dilakukan untuk 

periode laporan keuangan tahun 2013. Rekalkulasi depresiasi 

dilakukan dengan meng-input nama aset tetap, tanggal perolehan, 

masa manfaat, dan nilai perolehan menggunakan metode garis lurus. 

Tabel 3.1 berikut ini merupakan format yang diberikan oleh 

senior untuk melakukan rekalkulasi penyusutan aset tetap PT FSD 

periode 2013. Untuk aset tetap yang sudah diperoleh perusahaan 

sebelum tahun 2013, nilai perolehan berasal dari nilai buku aset 

tahun 2012 dan di-input pada kolom saldo awal harga perolehan 

2013. Sedangkan untuk penambahan aset yang terjadi selama tahun 

2013, nilai perolehannya di-input pada kolom penambahan harga 

perolehan 2013. 
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Tabel 3.1  

Rekalkulasi Penyusutan Aset Tetap PT FSD (Sebagian) 

 

 

Untuk nilai penyusutan aset tahun 2013 dihitung dengan 

rumus penyusutan metode straight-line yang sudah diberikan 

sebelumnya. Misalnya penyusutan mobil Isuzu Panther DC dengan 

nilai perolehan Rp50.000.000 pada tanggal 4 oktober 2013 dan masa 

manfaat selama 4 tahun, maka nilai penyusutannya pada tahun 2013 

adalah sebagai berikut: 

 

	 	2013 	
50.000.000
4	

	 	
3
12
	

3.125.000 

 

Selanjutnya, nilai perolehan dikurangi dengan nilai 

penyusutan tahun 2013 untuk mendapatkan nilai buku aset tahun 

2013. Nilai buku mobil Isuzu Panther DC tahun 2013 adalah sebesar  
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Rp46.875.000 yang diperoleh dari nilai perolehan mobil Isuzu 

Panther DC sebesar Rp50.000.000 dikurangi dengan nilai 

penyusutannya selama 2013 sebesar Rp3.125.000. Akhirnya dapat 

dibandingkan nilai buku perusahaan dengan nilai buku audited, 

sesuai atau tidak perhitungannya (Lampiran 8). 

 

d. Membuat Surat Konfirmasi Piutang Usaha 

Ada 7 surat konfirmasi piutang usaha yang dibuat dan ditujukan 

kepada customer PT FSD. Surat konfirmasi piutang usaha dibuat 

dengan mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, 

perihal, alamat customer, serta nilai saldo piutang yang dimiliki oleh 

PT FSD pada masing-masing customer.  

Surat konfirmasi piutang usaha PT FSD dibuat pada tanggal 

18 Februari 2014 oleh auditor serta mencantumkan saldo piutang  

berdasarkan saldo piutang yang terdapat di buku besar klien per 

tanggal 31 Desember 2013. Selanjutnya surat konfirmasi piutang 

usaha diserahkan kepada klien untuk ditandatangani oleh Direktur 

sebelum dikirimkan ke customer yang bersangkutan (Lampiran 9). 

Surat konfirmasi piutang usaha tersebut berisi informasi 

bahwa perusahaan yang bersangkutan diminta oleh auditor untuk 

mengkonfirmasikan saldo utang usahanya kepada PT FSD per 31 

Desember 2013. Perusahaan tersebut diminta mengirimkan jawaban 

atas konfirmasi piutang usaha ke kantor akuntan publik selambat-
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lambatnya 7 hari setelah surat konfirmasi piutang usaha tersebut 

diterima. Apabila telah lewat dari batas waktu jawaban konfirmasi 

piutang usaha masih belum diterima, maka auditor akan membuat 

dan mengirimkan kembali surat konfirmasi piutang usaha yang ke-2. 

Berikut adalah salah satu contoh surat konfirmasi piutang 

usaha PT FSD: 

Gambar 3.3 

Surat Konfirmasi Piutang Usaha PT FSD 
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e. Membuat Surat Konfirmasi Utang Usaha  

Surat konfirmasi utang usaha dikirimkan kepada satu perusahaan 

leasing. Surat konfirmasi utang usaha dibuat dengan mencantumkan 

tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, alamat perusahaan 

leasing, serta nilai saldo utang yang dimiliki oleh PT FSD per 31 

desember 2013.  

Berikut adalah contoh surat konfirmasi utang usaha PT FSD: 

Gambar 3.4 

Surat konfirmasi utang usaha PT FSD (Sebagian) 

 

Surat konfirmasi utang usaha PT FSD dibuat pada tanggal 18 

Februari 2014 oleh auditor serta mencantumkan saldo utang usaha 

berdasarkan yang terdapat di buku besar klien per tanggal 31 
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Desember 2013. Selanjutnya surat konfirmasi utang usaha 

diserahkan kepada klien untuk ditandatangani oleh Direktur sebelum 

dikirimkan ke leasing yang bersangkutan sehubungan dengan adanya 

utang atas pembelian kendaraan (Lampiran 10). 

Surat konfirmasi utang usaha tersebut berisi informasi bahwa 

perusahaan yang bersangkutan diminta oleh auditor untuk 

mengkonfirmasikan saldo piutang usahanya pada PT FSD per 31 

Desember 2013. Perusahaan tersebut diminta mengirimkan jawaban 

atas konfirmasi utang usaha ke kantor akuntan publik selambat-

lambatnya 7 hari setelah surat konfirmasi utang usaha tersebut 

diterima. Apabila telah lewat dari batas waktu jawaban konfirmasi 

utang usaha masih belum diterima, maka auditor akan membuat dan 

mengirimkan kembali surat konfirmasi utang usaha yang ke-2. 

 

f. Membuat Daftar Permintaan Data 

Daftar permintaan data yang dibuat terdiri atas akun kas, bank, aset 

tetap, dan pendapatan. Daftar permintaan data berisi informasi 

mengenai tanggal, nomor bukti (journal voucher), keterangan, saldo, 

dan tanggal terima dari setiap transaksi.  
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Berikut adalah salah satu contoh daftar permintaan data atas 

akun kas PT FSD: 

Tabel 3.2 

Daftar Permintaan Data atas Akun Kas PT FSD (sebagian) 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, auditor melakukan sampling 

dengan mengacu pada buku besar selama tahun 2013. Pada rincian 

akun kas dipilih tiga transaksi dengan nilai yang signifikan di setiap 

bulannya sehingga di dapatkan jumlah 36 transaksi atas akun kas 

yang akan diminta kepada klien. Begitu juga proses sampling yang 

dilakukan untuk akun bank, asset tetap, dan pendapatan. Misalnya 

pada akun kas, dipilih tiga transaksi berdasarkan buku besar 

perusahaan, yaitu transaksi tanggal 10 Januari 2013 dengan nomor 

bukti CPV-1-036/13 dan nominal transaksi sebesar Rp950.000, 

transaksi tanggal 14 Januari 2013 dengan nomor bukti CPV-1-066/13 
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dan nominal transaksi sebesar Rp31.616.000, serta transaksi tanggal 

18 Januari 2013 dengan nomor bukti CPV-1-095/13 dan nominal 

transaksi sebesar Rp1.500.000 (Lampiran 11). 

 

g. Melakukan Vouching  

Berikut adalah contoh format daftar vouching untuk akun kas adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Daftar Vouching Untuk Akun Kas PT FSD 

 

 

Vouching dilakukan pada transaksi atas akun kas, bank, aset 

tetap, dan pendapatan per 31 Desember 2013. Misalnya pada 

kegiatan vouching atas akun kas dilakukan dengan memeriksa 

kelengkapan bukti transaksi yang terdiri atas voucher kas keluar/ 

masuk, kwitansi/ bon, slip setoran, internal memo permintaan kas, 
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dan  bukti lainnya terkait dengan traksaksi yang terjadi. Selain itu, 

auditor juga memeriksa kelengkapan otorisasi, ketepatan penjurnalan, 

dan ketepatan pencatatan nilai transaksi. 

Dari hasil kegiatan vouching atas akun pendapatan ditemukan 

invoice yang belum tercatat pada buku besar, yaitu invoice nomor. 

Selain itu, ditemukan juga beberapa voucher yang tidak lengkap 

otorisasinya (Lampiran 12). 

 

h. Merekap Akta Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor  

Berikut adalah contoh rekapan akta perubahan modal dasar dan 

modal disetor PT FSD: 

Tabel 3.4 

Rekapan Akta Perubahan Modal Dasar Dan Modal Disetor  

PT FSD 
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Tabel 3.4 menunjukkan hasil rekap akta perubahan modal 

dasar dan modal disetor, yaitu Akta No. 13. Terdapat tiga akta 

perubahan modal dasar dan modal disetor selama periode 2013, yaitu 

Akta No. 13, Akta No. 24, dan Akta No. 7 (Lampiran 13).  

Merekap akta perubahan modal dasar dan modal disetor 

dilakukan dengan mengambil informasi terkait nomor akta, tanggal, 

nama dan domisili notaris, uraian, dan nomor pengesahan. Hasil 

rekapan akta perubahan modal dasar dan modal disetor tersebut akan 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan PT FSD tahun 

2013.  

 

i. Melakukan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap  

Pemeriksaan fisik aset tetap PT FSD dilakukan pada tanggal 6 Maret 

2014 atas aset tetap yang diperoleh tahun 2012 dan atas penambahan 

aset tetap yang diperoleh tahun 2013. Berdasarkan pemeriksaan fisik 

aset tetap yang dilakukan di PT FSD, ditemukan tujuh aset yang 

tidak dapat diperiksa oleh auditor. Terdapat dua mobil yang berada 

diluar kota Jakarta, yaitu di Surabaya dan Jawa Barat. Dua mobil 

lainnya terdapat di Jakarta, tetapi sedang dalam penggunaan untuk 

operasional kantor. Selain itu terdapat tujuh tower yang terletak 

diluar daerah Jakarta. Aset berupa laptop juga tidak dapat diperiksa 

karena sedang digunakan oleh staff klien diluar kantor. Aset lain 

yang tidak dapat diperiksa oleh auditor saat melakukan pemeriksaan 
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fisik aset tetap adalah GPS yang terpasang di mobil operasional 

perusahaan dan sedang dalam penggunaan. Untuk ketujuh aset tetap 

tersebut ditindak lanjuti lagi pemeriksaannya oleh senior auditor 

(Lampiran 14).  

Berikut adalah contoh format berita acara pemeriksaan fisik 

aset tetap PT FSD: 

Gambar 3.5 

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap PT FSD (Sebagian) 
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j. Melakukan Footing dan Cross Footing atas Notes to Financial 

Statement  

Footing dan cross footing PT FSD dilakukan atas notes to financial 

statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 

dan 2012. Rincian saldo akun-akun yang terdapat di notes to 

financial statement PT FSD untuk tahun-tahun yang berakhir pada 

31 Desember 2013 dan 2012 dijumlahkan secara manual 

menggunakan kalkulator, kemudian dicocokkan dengan perhitungan 

yang dilakukan menggunakan Microsoft excel. 

Dari hasil footing dan cross footing PT FSD ditemukan 

adanya beberapa selisih pembulatan atas akun-akun yang terdapat 

pada notes to financial statement untuk tahun-tahun yang berakhir 

pada 31 Desember 2013 dan 2012 (Lampiran 15). 

 

k. Update Notes to Financial Statement  

Update dilakukan atas notes to financial statement PT FSD tahun 

2013. Senior auditor memberikan notes to financial statement PT 

FSD tahun 2012, kemudian notes to financial statement ini akan di-

update sesuai dengan informasi terbaru yang berasal dari laporan 

keuangan per 31 Desember 2013.  
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Berikut adalah contoh notes to financial statement PT FSD: 

Gambar 3.6 

Update Notes to Financial Statement PT FSD (Sebagian) 

 

 

Berdasarkan gambar 3.6, tahun pelaporan keuangan harus 

diganti menjadi 2013 dan 2012. Selain itu, saldo kas dan bank tahun 

2011 harus dihapuskan dan digantikan dengan data saldo kas dan 

bank tahun 2012, sedangkan kolom saldo tahun 2012 akan diisi 

dengan data saldo kas dan bank tahun 2013. Data saldo kas dan bank 

tahun 2013 diperoleh dari worksheet PT FSD untuk general audit per 

31 Desember 2013 yang telah dibuat oleh senior auditor.  
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Berikut adalah worksheet PT FSD per 31 Desember 2013: 

Tabel 3.5 

Worksheet PT FSD per 31 Desember 2013 (Sebagian) 

 

 

Tabel 3.5 menyediakan saldo audit 2013 yang akan dijadikan acuan 

dalam meng-update notes to financial statement PT FSD tahun 2013 

(Lampiran 16). 

 

l. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan  

Terdapat delapan kertas kerja pemeriksaan PT FSD yang dibuat, 

yaitu KKP untuk akun kas dan setara kas, piutang usaha, piutang 

lain-lain, aset tetap, utang kepada bank dan lembaga lainnya, piutang 

pihak berelasi, beban pokok pendapatan, dan beban umum & 

administrasi untuk general audit per 31 Desember 2013.  
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Membuat kertas kerja pemeriksaan dimulai dengan mengisi 

supporting schedule untuk masing-masing akun. Contoh format 

supporting schedule PT FSD adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Supporting Schedule atas Akun Kas PT FSD 

  

Tabel 3.7 

Worksheet PT FSD Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 

Desember 2013 dan 2012 (Sebagian)
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Berdasarkan Tabel 3.6, supporting schedule terdiri dari 

kolom saldo audit 31 Desember 2012, saldo inhouse 31 Desember 

2013, mutasi debit dan kredit adjustment audit, dan saldo audit 31 

Desember 2013. Misalnya pada kas nomor 1, saldo audit 31 

Desember 2013 sebesar Rp8.547.032 di dapat dari saldo audit 31 

Desember 2012 pada worksheet yang telah dibuat oleh pihak auditor 

untuk PT FSD. Begitu juga untuk saldo inhouse sebesar Rp748.856 

didapat dari worksheet. Saldo mutasi debit dan kredit adjustment 

audit didapat dari saldo adjustment audit 2013 di worksheet. 

Sehingga didapatkan saldo audit 31 Desember 2013 dengan cara 

saldo inhouse ditambah dengan saldo mutasi debit, kemudian 

dikurangi dengan saldo mutasi kredit. Saldo audit  31 Desember 

2013 untuk kas nomor 1 adalah sebesar Rp748.856 . 

Setelah membuat supporting schedule, jumlah akhir saldo 

audit 31 Desember 2012, saldo inhouse 31 Desember 2013, mutasi 

debit dan kredit adjustment audit, serta saldo audit 31 Desember 

2013 dari masing-masing supporting schedule kemudian 

dipindahkan ke dalam top schedule akun kas dan setara kas. Setelah 

itu, auditor mengisi prosedur audit yang dilakukan, kebijakan 

akuntansi yang diterapkan perusahaan atas masing-masing akun, dan 

membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Contohnya untuk akun 

Kas dan Setara Kas PT FSD, kesimpulan atas hasil pemeriksaan 

adalah saldo awal yang dicatat oleh perusahaan sudah sesuai dengan 
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saldo audit tahun lalu, hasil pemeriksaan fisik atas saldo kas per 

tanggal 5 Februari 2014 tidak ditemukan selisih dengan saldo 

menurut laporan harian kas per tanggal 5 Februari 2014, dan hasil 

konfirmasi bank menunjukkan saldo masing-masing akun bank 

menurut buku besar per 31 Desember 2013 sudah sesuai dengan 

saldo menurut rekening koran bank, kecuali saldo pada Bank ICBC 

menurut buku besar tidak sesuai dengan saldo menurut rekening 

koran bank disebabkan adanya selisih kurs (Lampiran 17). 

Berikut adalah contoh top schedule akun kas dan setara kas 

PT FSD: 

Tabel 3.8 

Top Schedule Akun Kas dan Setara Kas PT FSD 
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m. Menyusun KKP dan File-File yang Digunakan dalam Pemeriksaan 

Menyusun KKP dan file-file yang digunakan selama pemeriksaan 

(audit) ke dalam ordner untuk keperluan dokumentasi audit sehingga 

dokumen dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan. Penyusunan 

file-file dilakukan secara alphabet atas akun-akun yang terdapat pada 

laporan posisi keuangan dan laba rugi. 

 

2. Tugas yang Dilakukan untuk PT SAD 

a. Melakukan Cash Opname  

Berikut contoh format berita acara pemeriksaan fisik kas PT SAD: 

Gambar 3.7 

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas PT SAD (Sebagian)
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Cash opname di PT SAD dilakukan pada tanggal 5 Februari 

2014. Berdasarkan hasil cash opname, ditemukan selisih saldo kas 

antara catatan pembukuan dengan hasil pemeriksaan fisik sebesar 

Rp82. Namun, selisih ini terjadi karena adanya pembulatan. Saldo 

kas yang dicatat perusahaan per 5 Februari 2014 adalah sebesar 

Rp3.598.618, sedangkan saldo kas hasil pemeriksaan fisik per 5 

Februari 2014 adalah sebesar Rp3.598.700. 

Selain itu, auditor melakukan proses tarik mundur (trace-

back) atas saldo kas per tanggal 5 Februari 2014 tersebut. Proses 

tarik mundur dilakukan dengan cara jumlah fisik kas per tanggal 5 

Februari 2014 ditambah dengan jumlah mutasi kredit tanggal 1 

Januari 2014 – 5 Februari 2014 sebesar Rp19.864.500, kemudian 

dikurangi dengan jumlah mutasi debit tanggal  1 Januari 2014 – 5 

Februari 2014 sebesar Rp12.905.797. Dari hasil tarik mundur 

tersebut diperoleh saldo fisik kas per tanggal 31 Desember 2013, 

yaitu sebesar Rp10.557.321. Jumlah fisik kas per tanggal 31 

Desember 2013 hasil proses tarik mundur tersebut kemudian 

dibandingkan dengan saldo kas menurut pembukuan per tanggal 31 

Desember 2013, yaitu sebesar Rp10.557.321. Terdapat selisih saldo 

sebesar Rp82, tetapi selisih ini disebabkan oleh adanya pembulatan. 

Rincian dalam register penutupan kas, yaitu 11 lembar uang 

kertas Rp100.000 dengan total Rp1.100.000, 49 lembar uang kertas 

Rp50.000 dengan total Rp2.450.000, 9 lembar uang kertas Rp5.000 
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dengan total Rp45.000, 1 lembar uang kertas Rp2.000 dengan total 

Rp2.000, 1 lembar uang kertas Rp1.000 dengan total Rp1.000, serta 

1 lembar uang kertas Rp500 dengan total Rp500. Selain itu, terdapat 

1 keping uang logam Rp200 dengan total Rp200. Sehingga total 

uang yang dimiliki adalah Rp3.598.700. Selanjutnya Berita Acara 

Pemeriksaan kas ditandatangani oleh cashier, manager accounting, 

dan auditor (Lampiran 18). 

 

b. Update Notes To Financial Statement  

Berikut adalah contoh notes to financial statement PT SAD: 

Gambar 3.8 

Update Notes to Financial Statement PT SAD (Sebagian) 
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Update dilakukan atas notes to financial statement PT SAD 

tahun 2013. Senior auditor memberikan notes to financial statement 

PT SAD tahun 2012, kemudian notes to financial statement ini akan 

di-update sesuai dengan informasi terbaru yang berasal dari laporan 

keuangan per 31 Desember 2013. 

Gambar 3.8 menunjukkan tahun pelaporan keuangan harus 

diganti menjadi 2013 dan 2012. Selain itu, saldo kas dan bank tahun 

2011 harus dihapuskan dan digantikan dengan data saldo kas dan 

bank tahun 2012, sedangkan kolom saldo tahun 2012 akan diisi 

dengan data saldo kas dan bank tahun 2013. Data saldo kas dan bank 

tahun 2013 diperoleh dari worksheet PT SAD untuk general audit 

per 31 Desember 2013 yang telah dibuat oleh senior auditor 

(Lampiran 19). Berikut adalah worksheet PT SAD per 31 Desember 

2013: 

Tabel 3.9 

Worksheet PT SAD per 31 Desember 2013 (Sebagian) 
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c. Melakukan Footing dan Cross Footing atas Notes to Financial 

Statement  

Footing dan cross footing PT SAD dilakukan atas notes to financial 

statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 

dan 2012. Rincian saldo akun-akun yang terdapat di notes to 

financial statement PT SAD untuk tahun-tahun yang berakhir pada 

31 Desember 2013 dan 2012 dijumlahkan secara manual 

menggunakan kalkulator, kemudian dicocokkan dengan perhitungan 

yang dilakukan menggunakan Microsoft excel. 

Dari hasil footing dan cross footing PT SAD tidak ditemukan 

adanya selisih atas saldo akun-akun yang terdapat pada notes to 

financial statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 

Desember 2013 dan 2012 (Lampiran 20). 

 

3. Tugas yang Dilakukan untuk PT ASD 

Melakukan Footing dan Cross Footing atas Notes to Financial Statement  

PT ASD dilakukan atas notes to financial statement untuk tahun-tahun 

yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012. Rincian saldo akun-

akun yang terdapat di notes to financial statement PT ASD untuk tahun-

tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 dijumlahkan 

secara manual menggunakan kalkulator, kemudian dicocokkan dengan 

perhitungan yang dilakukan menggunakan Microsoft excel. 
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Dari hasil footing dan cross footing PT ASD tidak ditemukan 

adanya selisih atas saldo akun-akun yang terdapat pada notes to financial 

statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 

2012 (Lampiran 21). 

 

4. Tugas yang Dilakukan untuk PT DPD 

a. Membuat Daftar Permintaan Data 

Daftar permintaan data yang dibuat terdiri atas akun kas, 

bank, uang muka, aset tetap, dan biaya yang masih harus dibayar. 

Daftar permintaan data berisi informasi mengenai tanggal, nomor 

bukti (journal voucher), keterangan, dan saldo dari setiap transaksi. 

Berikut adalah salah satu contoh daftar permintaan data atas akun kas 

PT DPD: 

Tabel 3.10 

Daftar Permintaan Data PT DPD (sebagian)
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Berdasarkan Tabel 3.10, auditor melakukan sampling dengan 

mengacu pada buku besar selama tahun 2013. Pada rincian akun kas 

dipilih transaksi dengan nilai yang signifikan sehingga di dapatkan 

jumlah 11 transaksi atas akun kas yang akan diminta kepada klien. 

Begitu juga proses sampling yang dilakukan untuk akun bank, uang 

muka, aset tetap, dan biaya yang masih harus dibayar (Lampiran 22). 

 

b. Melakukan Footing dan Cross Footing atas Notes to Financial 

Statement  

Footing dan cross footing PT DPD dilakukan atas notes to financial 

statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 

dan 2012. Rincian saldo akun-akun yang terdapat di notes to 

financial statement PT DPD untuk tahun-tahun yang berakhir pada 

31 Desember 2013 dan 2012 dijumlahkan secara manual 

menggunakan kalkulator, kemudian dicocokkan dengan perhitungan 

yang dilakukan menggunakan Microsoft excel. 

Dari hasil footing dan cross footing PT DPD tidak ditemukan 

adanya selisih atas saldo akun-akun yang terdapat pada notes to 

financial statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 

Desember 2013 dan 2012 dengan hasil penjumlahan menggunakan 

Microsoft Excel (Lampiran 23). 
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5. Tugas yang Dilakukan untuk PT CID 

Footing dan cross footing PT CID dilakukan atas notes to financial 

statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 

2012 (Lampiran 19). Rincian saldo akun-akun yang terdapat di notes to 

financial statement PT CID untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 

Desember 2013 dan 2012 dijumlahkan secara manual menggunakan 

kalkulator, kemudian dicocokkan dengan perhitungan yang dilakukan 

menggunakan Microsoft excel. 

Dari hasil footing dan cross footing PT CID tidak ditemukan 

adanya selisih atas saldo akun-akun yang terdapat pada notes to financial 

statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 

2012 dengan hasil penjumlahan menggunakan Microsoft Excel 

(Lampiran 24). 

 

6. Tugas yang Dilakukan untuk PT AND 

Daftar permintaan data yang dibuat untuk PT AND terdiri atas 1 akun, 

yaitu akun bank. Daftar permintaan data berisi informasi mengenai 

tanggal, nomor bukti (journal voucher), keterangan, saldo dari setiap 

transaksi, dan tanggal terima. Berikut adalah salah satu contoh daftar 

permintaan data atas akun kas PT AND: 
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Tabel 3.11 

Daftar Permintaan Data PT AND (sebagian) 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.11 diatas, auditor melakukan sampling dengan 

mengacu pada buku besar selama tahun 2013. Pada rincian akun bank 

dipilih lima transaksi dengan saldo debit dan lima transaksi dengan saldo 

kredit yang signifikan untuk masing-masing bank/ rekening. Pada daftar 

permintaan data PT AND ini di dapatkan 27 transaksi atas akun bank 

yang akan diminta kepada klien (Lampiran 25). 

 

7. Tugas yang Dilakukan untuk PT CCD 

a. Menerjemahkan Draft Annual Report  

Draft annual report PT CCD untuk tahun yang berakhir pada 31 

Desember 2013 yang dibuat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 

ke dalam bahasa inggris dengan bantuan buku kamus dan kamu 
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online. Penerjemahan draft annual report dilakukan atas bagian 

penjelasan terkait tata kelola perusahaan dan tanggungjawab sosial 

dan lingkungan perusahaan (Lampiran 26).  

  

b. Melakukan Review atas Notes to Financial Statement  

Melakukan review penulisan notes to financial statement PT CCD 

untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 

yang sudah dicetak untuk memastikan tidak ada kesalahan 

pengetikan atau kesalahan pengejaan. Dari hasil review, tidak 

ditemukan adanya kesalahan pengetikan atau kesalahan pengejaan. 

 

8. Tugas yang Dilakukan untuk PT TID 

Footing dan cross footing PT TID dilakukan atas notes to financial 

statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 

2012 (lampiran 23). Rincian saldo akun-akun yang terdapat di notes to 

financial statement PT TID untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 

Desember 2013 dan 2012 dijumlahkan secara manual menggunakan 

kalkulator, kemudian dicocokkan dengan perhitungan yang dilakukan 

menggunakan Microsoft excel. 

Dari hasil footing dan cross footing PT TID tidak ditemukan 

adanya selisih atas saldo akun-akun yang terdapat pada notes to financial 

statement untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 

2012 (Lampiran 27). 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Dalam pelaksanaan kerja magang ini terdapat beberapa kendala yang 

ditemui. Kendala yang ditemukan untuk PT FSD dengan rincian 

kendala sebagai berikut: 

1. Melakukan Rekalkulasi Depresiasi atas Aset Tetap 

Saat melakukan rekalkulasi depresiasi atas aset tetap PT FSD, 

terdapat beberapa aset yang umur ekonomisnya belum diketahui 

sehingga rekalkulasi depresiasi belum dapat terselesaikan. 

 

2. Melakukan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

Pada saat pemeriksaan fisik aset tetap ditemukan tujuh aset yang 

tidak berada di lapangan tempat dilakukannya pemeriksaan fisik, 

sehingga kegiatan pemeriksaan fisik atas aset tetap belum dapat 

terpenuhi seluruhnya. 

 

3. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 

Surat konfirmasi bank yang dikirimkan oleh auditor belum 

seluruhnya dijawab oleh pihak bank. Terdapat satu surat 

konfirmasi bank yang belum memberikan jawaban. Selain itu, 

surat konfirmasi piutang yang dikirimkan oleh auditor kepada 

customer PT FSD baru diterima satu jawaban/ balasan sehingga 

KKP belum dapat diselesaikan seluruhnya. 
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3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Berikut adalah solusi atas kendala yang ditemukan untuk PT FSD: 

1. Melakukan Rekalkulasi Depresiasi atas Aset Tetap 

Solusi untuk kendala dari adanya beberapa aset yang umur 

ekonomisnya belum diketahui adalah mencatat situasi yang 

terjadi sebagai temuan dan melakukan konfirmasi kepada pihak 

klien untuk menanyakan umur ekonomis atas aset yang terkait. 

 

2. Melakukan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

Solusi untuk kendala atas beberapa aset fisik yang tidak berada di 

lokasi tempat dilakukannya pemeriksaan fisik adalah mencatat 

situasi yang terjadi sebagai temuan. Untuk asset berupa 

kendaraan dapat dilakukan pemeriksaan atas surat-surat 

kepemilikan sehingga dapat dipastikan bahwa kendaraan tersebut 

adalah benar milik perusahaan. 

  

3. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 

Solusi untuk kendala surat konfirmasi bank dan konfirmasi 

piutang usaha yang belum mendapat jawaban oleh pihak bank 

dan customer yang bersangkutan adalah dengan 

menginformasikan kepada pihak senior auditor agar dapat 

dilakukan pengiriman surat konfirmasi yang kedua.  
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