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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 sebagai junior auditor. Tugas dari junior auditor adalah membantu 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh senior auditor. Dalam menyelesaikan 

tugas sebagai junior auditor, Pak Rahman Akbar selaku senior auditor memberikan 

arahan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugas juga 

dibantu oleh rekan satu tim, yaitu Meriyan yang juga menjabat sebagai junior 

auditor. Kerjasama yang baik antar rekan dalam tim dan seluruh pegawai KAP 

Suganda Akna Suhri dan Rekan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan selama kerja magang ini. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah: 

3.2.1 Mempelajari Prosedur Audit 

Sebelum melaksanakan audit, senior auditor terlebih dahulu memberikan penjelasan 

mengenai prosedur audit yang harus dilakukan. Senior auditor pertama-tama 

menjelaskan apa definisi audit yang kemudian diikuti dengan tahapan-tahapan dalam 
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melaksanakan audit. Setelah itu senior auditor menjelaskan apa saja prosedur audit 

yang harus dilakukan beserta dokumen-dokumen yang diperlukan. 

 

3.2.2 Footing dan Cross Footing 

Footing merupakan penjumlahan saldo yang terdapat di dalam notes to financial 

statement secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah, untuk membuktikan kebenaran 

saldo. Footing dilakukan dengan cara menjumlahkan saldo yang terdapat di dalam 

notes to financial statement untuk memastikan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil 

penjumlahan yang terjadi akibat pembulatan melalui penghitungan excel. Sedangkan 

cross footing adalah penjumlahan secara horizontal, dari kiri ke kanan untuk 

membuktikan kebenaran dari penjumlahan. Baik footing maupun cross footing 

dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator. 

 

3.2.3  Menerjemahkan Management Letter 

Management letter yang telah dibuat ke dalam Bahasa Indonesia selanjutnya 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Terjemahan ini dimaksudkan agar temuan-

temuan yang diperoleh setelah proses audit dilakukan, beserta rekomendasinya yang 

terdapat di dalam management letter dapat dipahami oleh pihak-pihak asing yang 

memiliki kepentingan di dalam perusahaan atau organisasi tersebut, selain pihak-

pihak yang memiliki kepentingan yang berasal dari Indonesia. Dalam proses 

menerjemahkan management letter ke dalam Bahasa Inggris, auditor menggunakan 

bantuan google translate. Kalimat yang diterjemahkan ke dalam google translate 
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kemudian di-review kembali dan dikoreksi apabila terdapat kesalahan kata. Setelah 

itu, kalimat yang sudah diterjemahkan dengan tepat dimasukkan ke dalam 

management letter. 

 

3.2.4 Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi, 

untuk disewakan atau untuk tujuan administratif.  Tujuan dilakukannya pemeriksaan 

aset tetap yaitu: 

1. Untuk memeriksa apakah internal control perusahaan sudah cukup baik atas 

aset tetap. 

2. Untuk memeriksa apakah aset tetap yang terdapat di dalam laporan posisi 

keuangan betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki perusahaan.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan fisik atas aset tetap 

sebagai berikut: 

1. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas pemeriksaan fisik aset 

tetap yang berisi hari dan tanggal dilaksanakannya pemeriksaan fisik aset 

tetap serta nama auditor yang melaksanakan pemeriksaan fisik. Selain itu di 

dalam BAP juga terdapat list aset tetap yang telah diperiksa keberadaan 

serta jumlahnya. BAP ditandatangani oleh petugas aset tetap dan juga oleh 

auditor. 

2. Mencocokkan daftar (list) aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan fisik 

aset tetap yang dimiliki perusahaan. 
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3. Memotret aset tetap sebagai bukti atas pemeriksaan aset tetap.  

 

3.2.5 Cash Opname 

Cash opname adalah suatu prosedur audit dimana auditor melakukan pemeriksaan 

fisik atas kas dengan cara membandingkan saldo yang terdapat di dalam pembukuan 

dengan kas yang ada di brankas. Tujuan dari pemeriksaan fisik atas kas: 

1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas 

kas. 

2. Untuk memeriksa apakah saldo kas yang ada di neraca per tanggal neraca 

benar-benar ada dan dimiliki perusahaan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan fisik atas kas 

sebagai berikut: 

1. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas kas. BAP tersebut berisi 

hari dan tanggal dilaksanakannya pemeriksaan fisik atas kas, serta nama 

auditor yang melaksanakan pemeriksaan tersebut. Selain itu BAP kas juga 

terdiri dari informasi mengenai saldo menurut pembukuan, saldo cash 

opname, dan juga keterangan adanya selisih lebih atau kurang antara saldo 

pembukuan dengan saldo fisik. BAP kas ditandatangani oleh petugas kasir 

dan juga auditor yang melaksanakan pemeriksaan kas. 

2. Penghitungan kas yang ada di dalam brankas dilakukan oleh petugas kasir 

dari perusahaan. Auditor mengawasi penghitungan yang dilakukan oleh 

petugas tersebut. 
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3. Membandingkan hasil penghitungan kas secara fisik dengan saldo kas di 

dalam buku besar perusahaan. 

4. Memotret kas sebagai bukti. 

 

3.2.6 Stock Opname 

Stock opname adalah suatu prosedur audit untuk memeriksa jumlah fisik persediaan, 

baik bahan baku maupun barang jadi yang terdapat gudang dan membandingkannya 

dengan pencatatan persediaan perusahaan. Stock opname dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas persediaan. BAP tersebut 

berisi list persediaan yang diperiksa beserta dengan jumlah menurut catatan, 

jumlah menurut fisik, jumlah menurut kartu stock dan selisih di antara 

jumlah menurut catatan, fisik dan juga kartu stock.  

2. Penghitungan atas persediaan dilakukan oleh petugas gudang dari 

perusahaan. Auditor mengawasi penghitungan yang dilakukan oleh petugas 

tersebut. 

3. Membandingkan hasil penghitungan persediaan dengan saldo persediaan di 

pencatatan perusahaan.  

4. Memotret persediaan sebagai bukti. 
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3.2.7 Vouching 

Vouching adalah suatu pengujian yang dilakukan oleh auditor, dimana pengujian 

dilakukan atas seluruh pencatatan transaksi yang dilakukan oleh klien. Tujuan 

dilakukannya vouching adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat internal control yang cukup baik atas 

transaksi. 

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

pendukung. 

3. Untuk menilai apakah transaksi yang dicatat otentik. 

4. Untuk memastikan bahwa semua transaksi telah tercatat. 

Dalam melakukan vouching, beberapa dokumen yang harus diperhatikan antara lain: 

buku besar perusahaan, copy cek untuk rekening kliring, bukti penarikan rekening 

tabungan, daftar pengeluaran riil, daftar nama peserta yang ikut serta dalam kegiatan, 

notulen rapat pertemuan, pertanggungjawaban uang muka dan lain-lain.  

 

3.2.8 Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas akun-akun yang terdiri dari piutang 

usaha, piutang lain-lain, pendapatan (beban) lain-lain, hutang bank, hutang pajak, 

utang ke lembaga lainnya, ekuitas, dan liabilitas imbalan kerja. KKP ini terdiri dari 

top schedule dan supporting schedule. Top schedule adalah suatu kertas kerja yang 

berisi ringkasan informasi mengenai supporting schedule, dimana top schedule ini 

menggabungkan akun-akun sejenis yang saldonya harus dicantumkan dan di cross 
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index ke supporting schedule-nya. Saldo dari top schedule inilah yang kemudian akan 

disajikan di dalam laporan keuangan. Sedangkan supporting schedule adalah suatu 

kertas kerja yang berisi rincian akun beserta saldonya yang angkanya diambil dari 

worksheet. Penyusunan KKP dilakukan sebagai berikut: 

1. Menyusun supporting schedule 

Membuat supporting schedule untuk akun-akun piutang usaha, piutang lain-

lain, pendapatan (beban) lain-lain, hutang bank, hutang pajak, utang ke 

lembaga lainnya, ekuitas, dan liabilitas imbalan kerja. Saldo untuk akun-

akun tersebut diperoleh dari worksheet perusahaan, dimana saldo audited 

tahun lalu dimasukkan ke dalam saldo audited tahun lalu, kemudian saldo 

inhouse periode yang diaudit dimasukkan ke dalam saldo unaudited untuk 

periode yang diaudit. 

2. Menyusun top schedule 

Penyusunan top schedule dilakukan dengan memasukkan saldo akhir dari 

hasil perhitungan akun-akun sejenis di dalam supporting schedule, dengan 

menampilkan saldo akhir dalam satu atau beberapa akun utama.  

 

3.2.9 Membuat Surat Konfirmasi Piutang 

Konfirmasi piutang usaha merupakan sebuah surat yang ditandatangani klien untuk 

ditujukan pada pelanggan dalam rangka meminta penegasan atau konfirmasi 

mengenai saldo utang pelanggan sejumlah yang dinyatakan dalam surat. Pelanggan 

diminta untuk menandatangani surat dan mengembalikan langsung kepada KAP 
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dengan menggunakan amplop berperangko. Surat tersebut dibuat oleh auditor dan 

kemudian dikirim oleh KAP untuk mencegah agar surat tidak lupa dikirim klien. 

Pembuatan surat konfirmasi mengacu pada saldo piutang dari buku besar klien untuk 

periode yang berakhir pada Desember 2013.  

  

3.2.10 Menyusun Rekapan Berelasi Piutang dan Hutang 

Rekapan berelasi adalah suatu ringkasan informasi mengenai piutang yang berasal 

dari hubungan berelasi antar perusahaan anak dan juga induk. Rekapan berelasi 

disusun dalam excel, dengan memasukkan saldo piutang yang diambil dari laporan 

keuangan masing-masing perusahaan. Dengan dibuatnya rekapan berelasi maka dapat 

diketahui apakah terdapat selisih saldo piutang berelasi yang timbul di antara 

perusahaan anak dan juga induk.  

 

3.2.11 Melakukan Update Laporan Financial Due Diligence 

Laporan financial due diligence adalah suatu laporan yang berisi evaluasi secara 

memadai dalam ruang lingkup keuangan yang memiliki dampak material terhadap 

prospek bisnis. Dalam laporan financial due diligence, terdapat informasi-informasi 

serta data yang relevan seperti data perusahaan, data industri perusahaan, dan 

lingkungan bisnis perusahaan. Update laporan financial due diligence ini dilakukan 

terhadap kalimat-kalimat yang menjelaskan kondisi dan juga kesimpulan dari suatu 

analisa keuangan yang telah disusun oleh senior auditor. Proses pelaksanaan update 
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dilakukan dengan mengubah atau menambahkan kalimat-kalimat di dalam laporan 

financial due diligence berdasarkan instruksi dari senior auditor. 

 

3.2.12 Mengetik Opini Laporan Financial Due Diligence 

Sama seperti audit, laporan financial due diligence juga membuat opini atas review 

yang telah dilakukan. Pengetikan opini dilakukan dengan instruksi dari senior dan 

juga menggunakan referensi dari opini tahun sebelumnya. 

 

3.2.13 Menyusun Permintaan Data 

Permintaan data adalah suatu tabel yang berisi mengenai data-data apa saja yang 

dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan audit. Penyusunan permintaan data 

dilakukan dengan menggunakan format yang sudah ada sebelumnya, kemudian 

menambahkan data-data yang belum ada di dalam format serta membuat permintaan 

data tambahan apabila selama audit dilaksanakan auditor membutuhkan data-data 

yang lebih lengkap. 

 

3.2.14 Mengedit Format Notes to Financial Statement 

Mengedit format notes to financial statement yang telah ada sebelumnya, dengan 

menghapus saldo tahun 2011, kemudian merapikan format seperti rata kiri dan rata 

kanan. 
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3.2.15 Mengedit Format Worksheet 

Mengedit format worksheet yang telah ada sebelumnya dengan meng-hide kolom 

saldo tahun 2012 dengan menggunakan excel. Setelah itu, dibuatlah kolom-kolom 

untuk memasukkan saldo tahun 2013 dengan mengacu pada format worksheet tahun 

sebelumnya.  

 

3.2.16 Membandingkan Akun Beserta Saldo di Dalam Trial Balance dengan               

Worksheet 

Trial balance yang dikirimkan oleh perusahaan klien kemudian dicocokkan dengan 

worksheet perusahaan klien, jika ada akun yang kurang di dalam worksheet maka 

langsung ditambahkan di dalam worksheet-nya dengan mengambil akun dan juga 

saldo dari trial balance perusahaan klien.   

 

3.2.17 Melakukan Review atas Worksheet 

Sambil membandingkan worksheet dengan trial balance, perlu di review juga apakah 

akun-akun di dalam worksheet bermutasi atau tidak. Untuk akun-akun yang tidak 

memiliki mutasi, yaitu akun yang saldo tahun lalunya dengan tahun yang diaudit 

tidak bergerak, maka perlu diberi highlight agar dapat di-review kembali oleh senior 

auditor.  
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3.2.18 Mencocokkan Angsuran di Tabel Leasing dengan Buku Besar Hutang 

Angsuran 

Perhitungan leasing yang diberikan oleh klien dicocokkan dengan buku besar hutang 

angsuran perusahaan klien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hutang 

angsuran telah dicatat dengan tepat. Perhitungan leasing yang berbentuk hard copy 

kemudian dibuat ke dalam soft copy yaitu berupa excel untuk mencocokkan 

kebenaran perhitungan saldo.  

  

3.2.19 Melengkapi Lampiran Berupa Tabel dan Grafik 

Di dalam laporan financial due diligence terdapat lampiran yang berisi penjelasan 

mengenai anak-anak perusahaan klien. Untuk itu, data-data keuangan mengenai anak-

anak perusahaan klien harus dilampirkan ke dalam word, dengan memasukkan 

lampiran berupa tabel laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas dan rasio keuangan masing-masing anak perusahaan klien. 

 

3.2.20 Menyusun dan Memeriksa Kesesuaian Antara Daftar Isi, Daftar Tabel 

dan Daftar Grafik 

Setelah laporan financial due diligence selesai dibuat oleh senior auditor, kemudian 

dibuatlah daftar isi, daftar tabel dan tabel grafik atas laporan. Kemudian, diperiksa 

kembali apakah daftar isi, daftar tabel dan juga daftar grafik dari laporan financial 

due diligence telah sesuai dengan nomor halaman dari draft laporan tersebut. Jika 

terdapat perbedaan maka langsung diubah sesuai dengan nomor halaman yang benar. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1  Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 10 minggu, dari tanggal 1 

Juli 2014 hingga 5 September 2014, yang terdiri dari tugas pokok dan 

tambahan. Rincian tugas yang dilakukan untuk setiap perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tugas yang dilakukan untuk KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan 

1) Mempelajari Prosedur Audit 

Senior auditor menjelaskan mengenai prosedur-prosedur audit yang akan 

dilaksanakan selama kerja magang sebagai junior auditor. Penjelasan 

dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu pengertian audit. Pengertian 

audit yaitu suatu proses membandingkan antara kriteria dengan kondisi. 

Suatu audit yang baik terdiri dari 3 tahapan, yaitu: 

a. Perencanaan 

Tahap ini dimana auditor melakukan observasi terhadap lingkungan 

entitas yang akan di-audit dan menetapkan standar yang dapat 

dikembangkan dan dibandingkan dengan hasil temuan. 

b. Pelaksanaan 

Dalam tahap ini auditor melaksanakan pengujian audit. Tahap ini juga 

disebut sebagai pelaksanaan pekerjaan lapangan, karena pengujian 

biasanya dilakukan atas ijin klien. Tujuan utama dari tahap ini adalah 
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untuk memperoleh bukti audit mengenai kondisi ekonomi klien, 

efektivitas pengendalian intern, dan kewajaran laporan keuangan klien. 

c. Reporting 

Dalam tahap ini auditor membuat laporan tertulis yang bersifat 

permanen dan penting untuk menjaga akuntabilitas publik. Oleh karena 

itu, dibutuhkan keahlian dan prinsip objektivitas untuk meminimalisasi 

adanya audit risk. 

            Setelah tahapan audit dijelaskan, kemudian senior auditor 

menjelaskan mengenai prosedur audit apa saja yang perlu dilakukan. 

Prosedur audit perlu diterapkan di dalam kas dan bank, penjualan, 

pembelian, produksi dan juga penggajian. Untuk kas dan bank, di akhir 

periode perlu dilakukan rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan 

dengan fisiknya, atau melalui konfirmasi pihak lain agar menghasilkan 

informasi yang handal, jelas dan tepat waktu. Sedangkan untuk siklus 

penjualan auditor harus menelusuri dokumen sumber ke jurnal dan mem-

vouching dari jurnal kembali ke dokumen sumber. Untuk siklus 

pembelian prosedur audit dilakukan dengan memeriksa jurnal 

pembelian, ledger, dan master file hutang untuk jumlah yang besar, 

memeriksa kelayakan dan keaslian dokumen pendukung, memeriksa 

inventory master file, serta memeriksa aset tetap yang dibeli. Yang 

keempat adalah siklus produksi, dimana prosedur audit yang perlu 

dilaksanakan yaitu vouching dan pelacakan untuk mendapatkan bukti 
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tentang pengolahan transaksi individual yang memengaruhi saldo 

persediaan serta memeriksa jumlah fisik persediaan klien. Untuk siklus 

terakhir yaitu siklus penggajian, prosedur audit yang dilaksanakan yaitu 

auditor melakukan uji atas karyawan yang tidak ada, pengujian atas 

kecurangan waktu, serta pemeriksaan atas dokumen dan catatan yang 

memadai. 

            Kemudian terdapat 2 macam uji dalam prosedur audit yang 

dilaksanakan selama audit, yaitu compliance test dan substantive test. 

Compliance test adalah suatu uji untuk menguji kewajaran prosedur 

internal control. Sedangkan substantive test adalah suatu uji untuk 

menguji kewajaran laporan keuangan. 

 

 

2. Tugas yang dilakukan untuk PT RNA 

1) Menyusun Rekapan Berelasi Piutang dan Hutang 

Menyusun rekapan piutang dan hutang berelasi untuk anak-anak perusahaan 

PT RNA yang berjumlah 12 anak perusahaan dengan cara melihat laporan 

keuangan tahun 2013 setiap anak perusahaan PT RNA. Maka dari itu, 

dokumen yang sangat dibutuhkan dalam menyusun rekapan berelasi ini 

adalah laporan keuangan tahun 2013 PT RNA beserta 12 anak perusahaanya. 

Tujuan disusunnya rekapan berelasi adalah untuk memastikan apakah 

pencatatan piutang sudah sesuai dengan pencatatan hutangnya, karena baik 
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piutang maupun hutangnya adalah saling berelasi atau memiliki hubungan. 

Rekapan disusun dalam excel dengan format tabel yang sudah disediakan. 

Yang perlu diperhatikan dalam setiap laporan keuangan tahun 2013 anak 

perusahan adalah notes to financial statement untuk akun piutang dan juga 

hutang dari setiap anak perusahaan, dimana saldo akun piutang dan hutang 

yang disajikan tersebut dimasukkan ke dalam rekapan berelasi sesuai dengan 

nama anak perusahaan. Pada kolom holding dimasukkan saldo piutang 

dengan melihat notes to financial statement PT RNA bagian piutang usaha 

dan piutang lain-lain kepada pihak berelasi. Di dalam notes to financial 

statement tersebut tercantum pihak-pihak dimana piutang tersebut berasal. 

Saldo piutang yang kemudian dimasukkan ke dalam rekapan berelasi yaitu 

adalah saldo piutang per 31 Desember 2013.  

            Demikian halnya dengan hutang, saldo diperoleh dari notes to 

financial statement bagian hutang usaha dan hutang lainnya berelasi per 31 

Desember 2013. Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa pada PT RNA terdapat 

piutang lainnya berelasi atas PT GP 1 sebesar Rp70.201.751.110, PT MO 

sebesar Rp11.686.322.282, PT LAK sebesar Rp 6.779.125.000, PT MRB 

sebesar Rp6.591.314.307, PT GEBI sebesar Rp1.286.727.987, piutang dana 

pensiun NSD Rp885.810.754, piutang PTPIN-XXX sebesar Rp662.409.665, 

uang muka tunjangan karyawan sebesar Rp446.703.913, dan piutang lain PT 

RBI sebesar Rp 26.984.416. Sedangkan pada PT GP 1 terdapat piutang 
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lainnya berelasi atas PT MRB sebesar Rp10.330.721 dan PT GEBI sebesar 

Rp1.817.950. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

Tabel 3.1 Rekapan Berelasi Piutang PT RNA 

 

 

2) Melakukan Update Laporan Financial Due Diligence 

Melakukan update atas Bab IV, Bab VI dan Bab VII laporan financial due 

diligence untuk PT RNA dengan instruksi dari senior auditor. Dokumen-

dokumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas yaitu file berupa word 

dari Bab IV, VI dan VII laporan financial due diligence. Setiap bab mencakup 

hal berikut: 

a. Bab IV berisi analisis prospek usaha perusahaan 

b. Bab VI berisi kajian dan analisa perusahaan 

c. Bab VII berisi ksesimpulan dan rekomendasi.  
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            Pada Bab IV, update dilakukan dengan mengetik kalimat-kalimat yang 

menjelaskan informasi dari tabel informasi prospek usaha PT RNA, seperti 

pertumbuhan penjualan, kuantitas penjualan, harga rata-rata penjualan produk 

PT RNA, dan sebagainya. Sedangkan di Bab VI, update dilakukan pada 

kalimat-kalimat yang menjelaskan tabel proyeksi usaha, seperti proyeksi 

produksi, proyeksi omzet, proyeksi investasi dan sebagainya. Tujuan dari 

update atas laporan financial due diligence ini adalah untuk memperbarui 

laporan agar informasi yang disajikan tidak menyesatkan bagi para pengguna 

laporan. 

            Kalimat-kalimat penjelasan atas informasi yang terdapat di dalam 

tabel, menggunakan kalimat yang diarahkan oleh senior dan langsung di 

update ke dalam word. Update pada kalimat penjelasan terus dilakukan 

seiring dengan informasi dalam tabel yang sewaktu-waktu mengalami 

perubahan karena senior terus memperbaharui data-data di dalam tabel 

apabila terjadi kesalahan. Sambil mengetik kalimat-kalimat yang diarahkan 

oleh senior, kemudian juga dicocokkan antara angka yang terdapat di dalam 

kalimat penjelasan dengan angka yang terdapat di dalam tabel, jika terdapat 

perbedaan maka angka diubah sesuai dengan yang di tabel. Untuk tabel yang 

angkanya masih belum dapat dipastikan, maka judul tabel dan kalimat 

penjelasannya diberi highlight agar dapat di-review oleh senior auditor.  
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Tabel 3.2 Hasil Update Kalimat Bab IV Laporan Financial Due Diligence 

PT RNA 

 

 

            Pada Bab IV, salah satu informasi yang disajikan yaitu adalah tabel 

komposisi aset produktif PT RNA. Informasi yang terdapat di dalam tabel 

komposisi aset produktif telah diolah senior auditor sebelumnya, sehingga 

kemudian senior auditor mendiktekan kalimat penjelasan untuk tabel tersebut 

dan kalimat langsung diketik pada saat yang sama di dalam word. Pada Tabel 

3.2 ditunjukkan hasil update kalimat dari senior auditor pada Bab IV. Isi 
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kalimat penjelas ini merangkum secara singkat informasi apa yang dapat 

ditarik dengan mengacu pada tabel tersebut. 

            Pada Bab VI, salah satu informasi yang disajikan yaitu proyeksi arus 

kas PT RNA selama 20 tahun ke depan. Tabel 3.3 menunjukkan hasil update 

kalimat dari senior auditor untuk Bab VI. Dengan didiktekan oleh senior 

auditor maka kemudian disusunlah kalimat kesimpulan yang dapat 

menggambarkan informasi dalam tabel. 

Tabel 3.3 Hasil Update Kalimat Bab VI Laporan Financial Due Diligence 

PT RNA 
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            Sedangkan pada Bab VII laporan financial due diligence PT RNA, 

update dilakukan pada paragraf-paragraf yang masih kurang tepat 

penulisannya dan juga penambahan atas beberapa kalimat. Sama seperti 

update pada Bab IV dan Bab VI, update pada Bab VII juga dilakukan 

berdasarkan arahan dari senior, dimana senior auditor mendiktekan kalimat 

yang dimaksud dan langsung di-update ke dalam word. Paragraf yang di-

update pada bagian evaluasi atas penyelesaian pinjaman RDI dan juga 

berbagai rekomendasi atas penyelesaian pinjaman RDI PT RNA. Pada Tabel 

3.4 terlihat hasil update kalimat rekomendasi dari senior auditor untuk PT 

RNA. Tujuan dilakukannya update atas laporan financial due diligence adalah 

untuk merevisi kesalahan pengetikan, memperbaiki format pengetikan serta 

menambah kalimat penjelasan yang disusun oleh senior auditor. 

Tabel 3.4 Hasil Update Bab VII Laporan Financial Due Diligence PT 

RNA 
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3) Melengkapi Lampiran Berupa Tabel dan Grafik 

Pada project lampiran PT RNA, terdapat informasi mengenai anak-anak 

perusahaannya. Dokumen yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah file 

berupa word yang berisi informasi anak perusahaan PT RNA, serta file berupa 

excel yang berisi laporan keuangan anak perusahaan PT RNA. PT RNA 

memiliki 12 anak perusahaan yang masing-masing informasi keuangannya 

dilampirkan dalam word dengan mengambil data dari excel. Data di dalam 

excel tersebut berisi 12 sheet anak perusahaan dimana untuk setiap sheet berisi 

informasi keuangan anak perusahaan seperti laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan rasio keuangan 

yang semuanya berbentuk tabel. Data di excel yang sebelumnya telah diolah 

oleh senior auditor, format-nya diperbaiki agar menjadi lebih rapi dan satuan 

Rupiahnya diperbaiki dengan menambahkan beberapa nol di belakang angka. 

Selain data berupa excel, terdapat juga data berupa word yang berisi 

penjelasan tentang anak perusahaan PT RNA dimana pada data word inilah 

lampiran akan dilengkapi. 

            Setelah selesai di edit, kemudian data-data dari excel seperti laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus 

kas dan juga rasio keuangan di copy paste ke dalam word secara bitmap agar 

data-data keuangan ter-copy dalam bentuk tabel sesuai dengan yang di excel. 

Seperti pada Tabel 3.5 yang menunjukkan laporan perubahan ekuitas anak 

perusahaan PT RNA, yaitu PT GP II yang di rapihkan formatnya pada excel 
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kemudian pada saldonya ditambahkan beberapa nol di belakang angka agar 

satuannya konsisten. Setelah itu tabel laporan perubahan ekuitas PT GP II 

yang terdapat di dalam excel tersebut di block lalu di copy. Cara 

memindahkan di word dengan memencet Alt+E+S kemudian pilih bitmap 

sehingga tabel ter-copy dalam format yang sama di dalam word. Tujuan 

dilengkapinya lampiran berupa tabel dan grafik adalah untuk menyelesaikan 

penyusunan dari bagian laporan financial due diligence PT RNA yang 

menjelaskan kinerja anak-anak perusahaannya. 

Tabel 3.5 Melengkapi Lampiran Berupa Tabel dan Grafik PT RNA 

 

 

4) Menyusun dan Memeriksa Kesesuaian Antara Daftar Isi, Daftar Tabel dan 

Daftar Grafik 

Sebelum draft laporan financial due diligence final di print, telah dibuat 

terlebih dahulu daftar isi, daftar tabel dan juga tabel grafik berdasarkan 
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halaman, tabel dan juga grafik yang dilampirkan di dalam laporan financial 

due diligence yang masih berupa softcopy di dalam word. Setelah draft 

laporan tersebut di print, lalu diperiksa kembali apakah daftar isi, daftar tabel 

dan juga daftar grafik sudah sesuai dengan nomor halaman dari lampiran tabel 

dan grafik pada draft laporan financial due diligence yang telah diprint 

tersebut. Jika terdapat perbedaan maka langsung diberi pembetulan pada 

daftar isi, daftar tabel dan juga daftar grafik sesuai dengan draft laporan 

financial due diligence yang telah diprint (Tabel 3.6). Tujuan pekerjaan ini 

adalah untuk memastikan bahwa nomor halaman dari daftar isi, daftar tabel 

dan juga daftar grafik telah sesuai dengan halaman laporannya. 

Tabel 3.6 Menyusun dan Memeriksa Kesesuaian Antara Daftar Isi, 

Daftar Tabel dan Daftar Grafik PT RNA 

 

 

5) Mengetik Opini Laporan Financial Due Diligence 

Setelah seluruh isi laporan financial due diligence di review oleh senior 

auditor, maka dibuatlah opini atas laporan tersebut. Dokumen yang digunakan 
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dalam pekerjaan ini adalah contoh laporan financial due diligence tahun 

sebelumnya. Opini laporan financial due diligence berisi rekomendasi 

penyelesaian pinjaman Rekening Dana Investasi PT RNA. Opini diketik 

dengan instruksi dari senior auditor dengan mengacu pada opini tahun 

sebelumnya. Pada opini laporan financial due diligence (Gambar 3.1) 

dinyatakan rekomendasi penyelesaian dari senior auditor mengenai pinjaman 

Rekening Dana Investasi PT RNA dan juga pernyataan auditor bahwa 

penugasan bukan merupakan audit yang tujuannya memeriksa laporan 

keuangan, sehinnga tidak menyatakan pendapat. Tujuan dari pekerjaan ini 

adalah untuk melengkapi bagian dari laporan financial due diligence. 

Gambar 3.1 Mengetik Opini Laporan Financial Due Diligence 

PT RNA 
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3. Tugas yang dilakukan untuk PT SPM 

1) Mengedit Format Notes to Financial Statement 

Dengan menggunakan format notes to financial statement tahun lalu, maka 

disiapkanlah notes to financial statement untuk tahun yang sedang diaudit. 

Pekerjaan dilakukan dengan menghapus saldo akun kas dan setara kas tahun 

lalu yaitu tahun 2011, kemudian memindahkan saldo tahun 2012 ke baris 

sebelah kanan. Baris sebelah kiri dikosongkan dan dirapihkan untuk nanti 

dimasukkan saldo kas dan setara kas audited tahun 2013 (Tabel 3.7). Tidak 

hanya kas dan setara kas, pengeditan ini dilakukan untuk semua akun yang 

terdapat di dalam notes to financial statement, seperti piutang usaha, piutang 

lain-lain, persediaan, biaya dibayar di muka dan sebagainya. Tujuan dari 

pekerjaan ini adalah untuk menyiapkan notes to financial statement tahun 

2013. 

Tabel 3.7 Mengedit Format Notes to Financial Statement PT SPM 
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2) Mengedit Format Worksheet 

Dengan menggunakan format worksheet tahun sebelumnya, disiapkanlah 

worksheet untuk tahun yang sedang diaudit. Pekerjaan dilakukan dengan 

meng-hide kolom saldo awal tahun, kolom saldo mutasi, kolom saldo akhir 

tahun, kolom saldo adjustment internal, dan kolom saldo adjustment audit 

untuk tahun 2012. Lalu setelah itu membuat kolom-kolom untuk mengisi 

saldo tahun 2013, yang terdiri dari kolom saldo awal tahun, saldo mutasi, 

saldo akhir tahun, saldo adjustment internal, saldo adjustment audit dan juga 

saldo audited (Tabel 3.8). Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyiapkan 

worksheet tahun 2013. 

Tabel 3.8 Mengedit Format Worksheet PT SPM 
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3) Menyusun Permintaan Data 

Permintaan data dibuat dengan menggunakan format tahun sebelumnya, 

dengan adanya beberapa penambahan permintaan data. Dalam menyelesaikan 

pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah file permintaan data tahun 

lalu dan juga contoh permintaan data yang terdapat di excel. Format 

permintaan data terdiri dari kolom mengenai informasi apa saja yang akan 

diminta kepada klien (information requested), tanggapan manajemen dan juga 

tanggapan auditor. Seperti dalam Tabel 3.9, pada kolom information 

requested yang telah ada sebelumnya, kemudian ditambahkan beberapa 

informasi seperti pada akun deposito, ditambahkan rincian deposito, sertifikat 

deposito, dan juga alamat bank atas deposito untuk melakukan konfirmasi. 

Kemudian pada akun persediaan, ditambahkan daftar persediaan barang jadi 

per 31 Desember 2012 serta berita acara dan hasil cek fisik persediaan per 31 

Desember 2012.                   

            Sedangkan pada akun hutang bank, ditambahkan fotokopi surat 

persetujuan     pencairan kredit dari bank, fotokopi perjanjian kredit dari bank 

atau perjanjian lama yang masih berlaku hingga sekarang, fotokopi akta atau 

perjanjian lainnya sehubungan dengan pinjaman bank seperti perikatan 

jaminan, rincian pembayaran kredit bank beserta perhitungan bunga, serta 

fotokopi bukti penerimaan atas pencairan kredit bank. Data-data yang 

ditambah dalam permintaan data ini mengacu pada contoh permintaan data 

tahun lalu yang diberikan oleh senior sehingga information requested  yang 
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belum lengkap dapat segera ditambahkan ke dalam permintaan data. Untuk 

penambahan akun serta information requested lainnya dapat dilihat pada 

lampiran 13. Tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah untuk menyiapkan 

permintaan data yang akan diajukan kepada klien dalam melaksanakan audit. 

Tabel 3.9 Permintaan Data PT SPM 

 

 

4) Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

Pemeriksaan atas aset tetap merupakan salah satu prosedur audit yang harus 

dilakukan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, perlu disusun daftar aset 

tetap PT SPM yang akan diperiksa keberadaannya dalam sebuah Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) atas pemeriksaan aset tetap, dimana daftar aset tetap 

tersebut diperoleh dari PT SPM. Pada daftar aset tetap yang akan diperiksa, 

ditambahkan kolom jumlah menurut catatan, jumlah menurut fisik dan selisih. 
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Di samping adanya daftar aset tetap, penyusunan BAP terdiri dari nama-nama 

auditor yang akan melaksanakan pemeriksaan, nama petugas pengelola aset 

tetap dan waktu dilaksanakannya pemeriksaan fisik. BAP kemudian dibawa 

pada saat akan melakukan pemeriksaan fisik di kantor dan pabrik PT SPM 

yang terletak di 2 daerah berbeda. Karena lokasi kantor PT SPM dan gudang 

PT SPM berjauhan, maka pemeriksaan fisik dilakukan dalam 2 hari, yaitu 

pada tanggal 22 Agustus dan 26 Agustus 2014.  

            Dalam melakukan pemeriksaan fisik, auditor ditemani oleh petugas 

aset tetap dimana petugas aset tetap dan auditor akan berkeliling bersama 

untuk mencari keberadaan aset-aset tetap PT SPM. Pemeriksaan dimulai dari 

aset-aset tetap yang mudah ditemukan keberadaannya di dalam kantor PT 

SPM seperti mobil kantor, komputer, mesin pencacah kertas, AC, meja rapat, 

kursi, dan sebagainya. Sementara itu, aset tetap yang tidak terdapat di kantor 

diperiksa keberadaannya di gudang PT SPM, seperti renovasi gedung, 

timbangan digital, mixer, mold dan sebagainya. Aset-aset tetap tersebut 

dibandingkan dengan list atau daftar aset tetap yang telah disusun auditor 

sebelumnya. Apabila aset tetap memang benar ada maka diberi checklist pada 

daftarnya, jika tidak ada keberadaannya maka harus dikonfirmasikan kepada 

PT SPM.  

            Dari hasil pemeriksaan fisik aset tetap ditemukan bahwa terdapat 

mesin pencacah kertas 1 unit, komputer staf design 1 unit, mesin mixing 

sebanyak 5 unit, mould sabun 1 unit, timbangan digital 200kg 1 unit, dan 
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mobil dinas pabrik yaitu Avanza sebanyak 2 unit dan Pajero Sport sebanyak 1 

unit.  

Gambar 3.2 Pemeriksaan Fisik Aset Tetap di Kantor PT SPM 
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            Dalam Gambar 3.2 terdapat mobil Pajero Sport dengan nomor plat B 

1315 CJB yang diperiksa di kantor PT SPM dan Gambar 3.3 terdapat 1 set 

komputer yang diperuntukkan untuk staf design.  Untuk aset tetap lainnya 

yang diperiksa dapat dilihat pada lampiran 14. Dari seluruh aset tetap yang 

diperiksa, tidak terdapat selisih atas jumlah menurut catatan dengan jumlah 

menurut fisik (Tabel 3.10). Semua aset tetap yang ada baik di kantor maupun 

gudang PT SPM kemudian di foto untuk dijadikan sebagai bukti. Selain itu, 

meminta dokumen-dokumen pendukung dari aset tetap seperti STNK kepada 

petugas pengelola aset tetap. Tujuan dari pemeriksaan fisik atas aset tetap ini 

adalah untuk mengetahui keberadaan dan juga kondisi dari aset tetap, serta 

untuk mengetahui apakah terdapat selisih dari jumlah menurut catatan dengan 

fisiknya. 

Tabel 3.10 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Aset Tetap PT SPM 
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5) Cash Opname 

Cash opname adalah salah satu prosedur audit untuk memeriksa apakah saldo 

kas dan setara kas per tanggal neraca benar-benar ada dan memang dimiliki 

perusahaan. Cash opname dilakukan di kantor PT SPM yang terletak di 

Tangerang. Sebelum melakukan cash opname, auditor perlu membuat BAP 

kas untuk dibawa pada saat pemeriksaan fisik kas. BAP terdiri dari nama-

nama auditor yang akan melakukan cash opname, waktu pelaksanaan, nama 

pengelola kas, dan juga saldo menurut pembukuan. Kemudian terdapat 

lampiran register penutupan kas yang berisi uraian mengenai jumlah lembaran 

uang baik mata uang Rupiah maupun asing dari tiap pecahan beserta 

jumlahnya.  

            Prosedur cash opname yang dilakukan yaitu petugas kasir PT SPM 

mengambil brankas tempat uang disimpan, kemudian menghitung uang-uang 

tersebut di hadapan auditor. Auditor mengawasi dan mencatat jumlah 

lembaran uang yang dihitung oleh petugas kasir tersebut. Selama cash 

opname berlangsung, auditor tidak boleh menghitung uang PT SPM secara 

langsung, melainkan hanya boleh mengawasi dan mencatat saja. Setelah 

petugas kasir selesai menghitung, kemudian auditor menghitung kembali 

jumlah uang yang telah dicatat sebelumnya.  

            Berdasarkan cash opname yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 

uang kertas dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 38 lembar, pecahan 

Rp50.000 sebanyak 37 lembar, pecahan Rp20.000 sebanyak 11 lembar, 
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pecahan Rp10.000 sebanyak 7 lembar, pecahan Rp5000 sebanyak 4 lembar, 

dan pecahan Rp2.000 sebanyak 10 lembar. Sedangkan untuk uang logam, 

terdapat pecahan Rp50 1 keping dan pecahan Rp100 sebanyak 5 keping 

sehingga total dari kas tunai secara fisik adalah Rp5.980.550. Setelah 

mengetahui jumlah dari cash opname, maka jumlah tersebut dibandingkan 

dengan jumlah menurut buku kas. Pada buku kas, terdapat saldo sebesar 

Rp5.980.518,27 yang berarti menandakan adanya selisih sebesar Rp31,73. 

Selisih tersebut terjadi karena pada mata uang Rupiah tidak terdapat pecahan 

mata uang sebesar Rp31,73 (Tabel 3.11). Tujuan dari cash opname ini adalah 

untuk mengetahui apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per 

tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan.  

Tabel 3.11 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas PT SPM 
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6) Stock Opname 

Stock opname merupakan prosedur audit yang memeriksa jumlah persediaan 

PT SPM, kemudian di bandingkan dengan pencatatan persediaannya. Sebelum 

melakukan stock opname, auditor membuat BAP aset tetap yang 

mencantumkan nama-nama auditor yang akan melakukan stock opname, 

waktu pelaksaaan dan juga nama petugas gudang. Selain itu dalam BAP 

terdapat lampiran list persediaan yang akan diperiksa dengan keterangan 

jumlah menurut catatan, jumlah menurut fisik, jumlah menurut kartu stock dan 

juga selisih di antara ketiganya. Pada saat stock opname, auditor membawa 

BAP tersebut.  

            Stock opname dilaksanakan di gudang PT SPM dengan didampingi 

oleh petugas gudang. Sebelum memulai stock opname terlebih dahulu auditor 

meminta pencatatan persediaan kepada petugas gudang, untuk menulis jumlah 

menurut catatan di dalam list persediaan. Setelah diketahui jumlah persediaan 

menurut catatan PT SPM, maka prosedur stock opname mulai dilaksanakan. 

Petugas gudang menghitung masing-masing jumlah persediaan yang terdapat 

di dalam list, sedangkan auditor mengawasi penghitungan yang dilakukan 

oleh petugas tersebut.  

            Persediaan yang dihitung jumlahnya beragam, ada yang puluhan 

bahkan ribuan jumlahnya. Jika jumlah persediaan hanya puluhan atau ratusan, 

maka penghitungan dilakukan secara satuan, namun jika jumlah 

persediaannya ribuan, biasanya persediaan terdapat di dalam dus-dus yang 
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tertutup dan telah disegel sehingga penghitungan dilakukan dengan 

mengalikan banyaknya dus dengan jumlah isi tiap dusnya dengan syarat dus 

masih tersegel. Jumlah yang dihitung menurut petugas gudang kemudian 

dicatat ke dalam list di dalam kolom jumlah menurut fisik. Setelah itu 

dihitung apakah terdapat selisih antara jumlah menurut catatan dan menurut 

fisik, jika terdapat selisih maka jumlah selisih tersebut dimasukkan ke dalam 

kolom selisih yang tersedia.  

            Atas stock opname yang dilakukan terhadap PT SPM, terdapat 

beberapa persediaan yang jumlahnya mengalami selisih antara catatan dengan 

fisiknya, seperti Dispenser Hand Soap dan Roll MS 15 ML. Dispenser Hand 

Soap mengalami selisih sebesar 9 buah, dengan jumlah menurut catatan 

sebesar 2.513 buah dan jumlah menurut fisik sebesar 2.504 buah (Gambar 

3.3). Selisih tersebut dikonfirmasikan kepada petugas gudang dan ternyata 

tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan Roll MS 15 ML mengalami selisih 

65 buah dikarenakan persediaan tersebut termasuk baru dan masih dalam 

karantina, sehingga persediaan tersebut belum dicatat, baik dalam pencatatan 

maupun kartu stock.  

            Pada saat pelaksanaan stock opname, persediaan-persediaan yang 

diperiksa kemudian difoto untuk dijadikan sebagai bukti audit. Setelah selesai 

melakukan stock opname, kemudian auditor meminta jumlah persediaan 

menurut kartu stock kepada petugas gudang untuk dicatat ke dalam list dan 

kemudian dihitung apakah terdapat selisih antara jumlah menurut catatan dan 
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menurut kartu stock. Jika terdapat selisih maka jumlah selisih tersebut dicatat 

pada kolom selisih yang tersedia. Dari persediaan yang diperiksa, hanya Roll 

MS 15 ML saja yang tidak terdapat kartu stocknya (Tabel 3.12). Tujuan dari 

stock opname adalah mengevaluasi dan mengamati prosedur fisik klien serta 

mengambil kesimpulan mengenai keberadaan persediaan fisik.  

Gambar 3.3 Stock Opname PT SPM 
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Tabel 3.12 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persediaan PT SPM 

 

 

 

7) Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Kertas kerja pemeriksaan merupakan salah satu dokumentasi audit yang perlu 

dibuat. KKP akun piutang usaha dibuat dengan menggunakan format yang 

telah ada sebelumnya, dimana saldo piutang tahun 2011 dihapus kemudian 

saldo piutang tahun 2012 dipindah ke sebelah kiri pada kolom saldo audit 

2012. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam menyusun KKP adalah 

KKP tahun sebelumnya dan worksheet PT SPM tahun 2013 dalam bentuk 

excel. 
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            Pertama-tama penyusunan KKP piutang usaha dimulai dari supporting 

schedule yang berisi rincian akun-akun piutang usaha yang terdapat di dalam 

worksheet PT SPM per 31 Desember 2013. Ada 2 supporting schedule yang 

terdapat pada KKP piutang usaha, yaitu supporting schedule untuk piutang 

pihak berelasi dan supporting schedule untuk akun piutang pihak ketiga.  

            Pada supporting schedule piutang pihak berelasi, kolom saldo inhouse 

2013 dimasukkan akun dan saldo inhouse piutang pihak berelasi untuk tahun 

2013 yang diambil dari worksheet PT SPM, seperti piutang dagang PT A 

dengan saldo piutang sebesar Rp382.322.583 (Tabel 3.13). Piutang pihak 

berelasi ini merupakan piutang yang timbul di antara anak perusahaan maupun 

perusahaan induk dengan perusahaan anaknya.  

            Untuk supporting schedule piutang pihak ketiga, pada kolom saldo 

inhouse juga dimasukkan saldo inhouse piutang tahun 2013 dari worksheet, 

seperti piutang dagang UD BAA sebesar Rp360.981.637 (Tabel 3.14). 

Berbeda dengan piutang pihak berelasi, piutang pihak ketiga merupakan 

piutang yang timbul di antara PT SPM dengan para pelanggannya. Sambil 

memasukkan saldo inhouse piutang usaha tahun 2013, perlu diperhatikan 

akun-akun baru yang muncul di tahun 2013. Akun-akun baru yang muncul di 

tahun 2013 ini kemudian di highlight agar dapat direview oleh senior auditor. 

Setelah semua saldo inhouse 2013 baik untuk piutang pihak berelasi dan 

piutang pihak ketiga dimasukkan ke dalam KKP, kemudian saldo dijumlahkan 

ke bawah menggunakan rumus yang di jalankan dalam excel.  
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Tabel 3.13 Supporting Schedule PT SPM Piutang Pihak Berelasi 

 

Tabel 3.14 Supporting Schedule PT SPM Piutang Pihak Ketiga 
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            Setelah jumlah saldo piutang pihak berelasi dan piutang pihak ketiga 

pada supporting schedule diketahui, yaitu masing-masing sebesar Rp 

740.726.196 dan Rp12.461.502.322 (Tabel 3.15), maka jumlah saldo tersebut 

di link ke top schedule-nya. Oleh karena itu, jumlah saldo untuk piutang pihak 

berelasi dan piutang pihak ketiga yang terdapat di dalam top schedule akan 

sama dengan jumlah pada supporting schedule-nya. Dengan jumlah saldo 

yang di link ke dalam top schedule, maka setiap perubahan yang terjadi di 

dalam supporting schedule tentu akan membuat perubahan otomatis di dalam 

top schedule. Setelah itu, saldo dari piutang pihak berelasi dan juga piutang 

pihak ketiga yang terdapat di top schedule dijumlahkan ke bawah dengan 

menggunakan rumus yang dijalankan dalam excel, sehingga didapatkan total 

saldo piutang usaha sebesar Rp13.202.228.518. Tujuan dari penyusunan KKP 

ini adalah untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang 

telah di-audit, menguatkan simpulan-simpulan auditor, dan sebagai pedoman 

bagi audit tahun berikutnya. 
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Tabel 3.15 Top Schedule PT SPM 

 

 

8) Membuat Surat Konfirmasi Piutang 

Piutang usaha yang terdapat di dalam pencatatan PT SPM perlu 

dikonfirmasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan piutang tersebut. 

Cara untuk melakukan konfirmasi yaitu dengan membuat surat konfirmasi 

piutang. Dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan adalah 

contoh surat konfirmasi piutang dalam bentuk word yang diberikan oleh 

senior auditor.  

            Dengan menggunakan format surat konfirmasi yang telah ada 

sebelumnya, alamat dan nama-nama perusahaan yang terkait piutang 

dimasukkan ke dalam surat konfirmasi. Isi dari surat konfirmasi ini adalah 

pernyataan bahwa laporan keuangan PT SPM sedang diaudit oleh KAPSAS 

Pelaksanaan kerja..., Maria Fandau, FB UMN, 2014



70 
 

dan memberikan batas waktu jawaban konfirmasi selambat-lambatnya 7 hari 

setelah diterimanya surat konfirmasi dan jawaban langsung dikirimkan kepada 

KAPSAS (Gambar 3.4). Selain itu, di dalam surat konfirmasi juga tercantum 

saldo piutang menurut catatan PT SPM untuk dikonfirmasikan kepada 

perusahaan terkait, dimana saldo-saldo piutang diambil di notes to financial 

statement tahun 2013 PT SPM untuk piutang pihak ketiga. Tujuan pembuatan 

surat konfirmasi piutang ini adalah untuk membuktikan apakah jumlah saldo 

piutang dalam pencatatan perusahaan klien sesuai dengan saldo piutang dalam 

pencatatan pelanggannya.  

Gambar 3.4 Surat Konfirmasi Piutang PT SPM 
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9)  Membandingkan Akun Beserta Saldo di Dalam Trial Balance dengan 

Worksheet 

Worksheet dan trial balance saling terkait, karena saldo worksheet diambil 

dari trial balance. Untuk itu, trial balance yang dikirimkan oleh perusahaan 

perlu diperiksa kembali ke dalam worksheet-nya. Trial balance tahun 2013 PT 

SPM dikirimkan kepada auditor melalui email. Setelah trial balance tahun 

2013 diperoleh, kemudian dicocokkan baik dari akun maupun saldonya 

dengan worksheet tahun 2013 PT SPM, dimana akun dan juga saldo tersebut 

harus sama.  

            Seperti pada akun kas kecil Depo Bandung, yaitu terdapat saldo akhir 

di trial balance sebesar Rp40.000.000, kemudian di cocokkan ke dalam saldo 

inhouse tahun 2013 pada worksheet yang ternyata juga terdapat akun kas kecil 

Depo Bandung dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp40.000.000 (Tabel 

3.16). Namun, jika terdapat akun di dalam trial balance yang ternyata setelah 

dicocokkan ke dalam worksheet-nya tidak ada, maka akun baru tersebut harus 

ditambahkan ke dalam worksheet. Selain itu, akun-akun tambahan dari trial 

balance tersebut diberi highlight baik di dalam trial balance maupun di 

worksheet agar dapat di review oleh senior auditor. Tujuan dari pekerjaan ini 

adalah untuk memastikan kesesuaian antara saldo dalam worksheet dengan 

trial balance-nya, agar worksheet dapat digunakan dalam menyusun kertas 

kerja pemeriksaan. 
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Tabel 3.16 Trial Balance Dicocokkan dengan Worksheet PT SPM Tahun 

2013 

 

 

 

10) Melakukan Review atas Worksheet 

Sambil membandingkan trial balance tahun 2013 dengan worksheet tahun 

2013, perlu diperhatikan juga apakah akun-akun di dalam worksheet memiliki 

mutasi. Untuk mengetahui apakah suatu akun memiliki mutasi atau tidak 

dengan melihat saldo audited tahun 2012 dengan saldo inhouse tahun 2013. 
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Apabila saldo tidak mengalami perubahan dari tahun 2012 ke tahun 2013, 

maka perlu diberi highlight agar dapat direview oleh senior auditor. Seperti 

kas kecil Depo Bandung pada saldo tahun 2012 menunjukkan Rp40.000.000, 

di tahun 2013 saldo kas kecil tersebut masih sebesar Rp40.000.000 yang 

berarti tidak ada pergerakan atau tidak ada transaksi untuk akun kas kecil 

Depo Bandung selama tahun berjalan (Tabel 3.17). Maka dari itu untuk akun 

kas kecil Depo Bandung diberi highlight agar dapat direview oleh senior 

auditor. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengetahui akun apa saja 

yang tidak bermutasi sehingga akun-akun tersebut dapat dikonfirmasikan 

kepada klien. 

Tabel 3.17 Worksheet PT SPM Tahun 2013 
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11) Mencocokkan Angsuran di Tabel Leasing dengan Buku Besar Hutang    

Angsuran 

Perhitungan leasing yang diberikan oleh PT SPM kemudian di cocokkan 

dengan buku besar hutang angsuran PT SPM. Dokumen-dokumen yang 

diperlukan dalam pekerjaan ini adalah tabel perhitungan leasing dalam bentuk 

hardcopy dan buku besar hutang angsuran tahun 2013 PT SPM dalam bentuk 

excel. Dalam perhitungan leasing terdapat tabel mengenai cicilan masing-

masing kendaraan yang harus dibayar PT SPM tiap bulannya, informasi 

mengenai harga beli, uang muka, dan tingkat suku bunga.  

            Di dalam buku besar hutang angsuran tahun 2013 PT SPM terdapat 

jurnal mengenai pembayaran cicilan tiap bulannya, yang kemudian saldonya 

dicocokkan dengan cicilan yang terdapat di dalam tabel perhitungan leasing. 

Seperti jurnal angsuran ke 4 pada bulan April untuk kendaraan Pajero Sport 

yaitu sebesar Rp7.616.577 (Tabel 3.18), yang setelah dicocokkan dengan tabel 

perhitungan ternyata sama jumlah cicilannya. Untuk jurnal yang telah 

dicocokkan saldo pembayaran tiap bulannya, diberi highlight sebagai tanda 

bahwa jurnal tersebut telah dicocokkan. Tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini 

adalah untuk memastikan bahwa saldo hutang cicilan leasing sesuai dengan 

yang terdapat di tabel perhitungannya. 
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Tabel 3.18 Mencocokkan Angsuran di Tabel Leasing dengan Buku Besar 

Hutang Angsuran Tahun 2013 PT SPM 

 

 

 

4. Tugas yang dilakukan untuk KMS 

1) Vouching  

Vouching dilakukan atas voucher-voucher KMS, dimana terdapat voucher K-1 

untuk kas masuk, K-2 untuk kas keluar, B-1 untuk bank masuk, B-2 untuk 

bank keluar dan juga PB untuk pemindahbukuan. Tujuan dilakukannya 

vouching adalah untuk: 
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a. Memeriksa semua transaksi yang dicatat dalam pembukuan didukung oleh 

bukti 

b. Memastikan tidak ada fraud/error yang terjadi dalam pencatatan transaksi 

c. Memastikan setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang 

d. Memastikan akurasi penjumlahan 

            Untuk mengetahui voucher nomor berapa saja yang akan divouching, 

maka perlu dilihat daftar permintaan data. Pada permintaan data terdapat 

kolom voucher number yang berisi nomor-nomor voucher dan juga kolom 

nomor referensi. Satu nomor referensi menggambarkan satu siklus transaksi, 

yang berarti jika ada nomor referensi yang sama dalam beberapa nomor 

voucher menandakan bahwa 1 siklus terdiri dari beberapa nomor voucher 

yang harus divouching bersamaan.  

            Seluruh voucher yang diminta dalam permintaan data sudah 

disediakan oleh KMS di dalam sebuah ruangan kerja. Sebelum vouching 

dimulai, voucher perlu dipisahkan terlebih dahulu menurut jenis voucher-nya 

seperti K1, K2, B1, B2 dan PB. Setelah voucher tersusun rapi pada jenisnya 

masing-masing, vouching dapat dimulai. Pada permintaan data di Tabel 3.19 

terdapat nomor voucher 00B2-01405 yang akan divouching dengan 

keterangan uang muka kunjungan konsultan WHO untuk audit klinis tanggal 

17-26 November 2013. Setelah nomor voucher dicatat dalam selembar kertas, 

kemudian voucher tersebut dicari pada tumpukan voucher B2 yaitu bank 

keluar. 
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Tabel 3.19 Permintaan Data KMS 

 

            Karena merupakan uang muka kegiatan, maka dokumen pendukung 

yang harus ada di dalam voucher adalah memo permintaan uang muka yang 

telah ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan, detail budget atau 

rencana anggaran, kerangka acuan, serta jadwal kegiatan. Pada voucher nomor 

00B2-01405, hanya terdapat memo permintaan uang muka yang telah 

ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan, kerangka acuan, dan juga 

jadwal kegiatan. Karena pada voucher nomor 00B2-01405 tidak terdapat 

detail budget, maka hal ini dimasukkan ke dalam sheet permasalahan di KKP 

dengan memasukkan keterangan bahwa dokumen tidak lengkap.  

            Kemudian voucher nomor 00B2-01333, merupakan voucher 

reimbursement supervisi keuangan ke provinsi Jawa Timur tanggal 30 

September – 4 Oktober 2013. Karena merupakan reimbursement, maka 

dokumen-dokumen pendukung yang harus ada yaitu, memo permintaan 

reimbursement yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan telah 

diberi nomor anggaran, cek, voucher pengeluaran dan slip pencairan dana. 

Pada voucher nomor 00B2-01333, tidak terdapat slip pencairan dana dan juga 

Pelaksanaan kerja..., Maria Fandau, FB UMN, 2014



78 
 

adanya kerangka acuan yang belum diotorisasi oleh pelaksana kegiatan, 

sehingga hal ini dimasukkan dalam sheet permasalahan di KKP untuk 

dijadikan temuan.  

            Sedangkan untuk beberapa voucher, seperti voucher nomor 00B2-

00966, 00B1-00479 dan juga 00B1-00498 yang merupakan uang muka 

kegiatan konsultan untuk pengembangan exit strategi advokasi di provinsi 

DIY tanggal 23-27 April 2013, voucher-voucher tersebut merupakan 1 siklus 

transaksi yang dapat dilihat dari nomor reference yang sama dari ketiganya.  

            Karena merupakan voucher uang muka kegiatan, maka dokumen-

dokumen pendukung yang dilampirkan antara lain: rekap biaya kegiatan, 

undangan dan daftar undangan, surat penetapan expert fee apabila ada 

narasumber yang mendapat fee expert dengan persetujuan program manager, 

kuitansi tanda terima uang harian, biaya transport, expert fee, bukti transport 

seperti tiket pesawat, surat tugas peserta, tiga pembanding hotel apabila 

kegiatan di atas Rp20.000.000, kuitansi hotel dan daftar penggunaan kamar, 

laporan kegiatan dengan tandatangan penanggungjawab kegiatan, daftar hadir, 

kuitansi pembelian alat tulis, fotokopi, sewa ruangan dll, bukti setor bank 

apabila ada sisa uang muka. Selain itu perlu diperhatikan juga tanggal 

pengembalian uang muka.  

            Pada voucher nomor 00B1-00498, pelaksanaan kegiatan berakhir pada 

tanggal 27 April 2013. Ketentuan pengembalian uang muka kegiatan paling 

lambat yaitu 7 hari kerja sejak berakhirnya kegiatan, yang dalam kasus 
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voucher 00B1-00498 seharusnya pengembalian dilakukan pada tanggal 7 Mei 

2013, tetapi pengembalian uang muka baru dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 

2013 dimana ini merupakan suatu keterlambatan pengembalian uang muka. 

Kemudian untuk batas waktu pertanggungjawaban uang muka kegiatan yaitu 

30 hari dari tanggal akhir pelaksanaan kegiatan yang jatuh pada 27 Mei 2013. 

Pada voucher nomor 00B1-00498 juga tidak terdapat undangan beserta 

lampirannya, surat penetapan expert fee, daftar hadir serta kuitansi pembelian 

alat tulis, fotokopi dan lain-lain yang kemudian dimasukkan ke dalam sheet 

permasalahan untuk dijadikan temuan (Tabel 3.20). Temuan-temuan yang 

diperoleh pada saat melakukan vouching antara lain: 

a. Ketidaklengkapan dokumen pendukung 

b. Keterlambatan uang muka yang melebihi batas akhir  

c. Tidak adanya otorisasi dari penanggungjawab kegiatan maupun 

authorized principle recipient 

Tabel 3.20 Temuan pada Voucher 00B1-00498 
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2) Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Penyusunan KKP atas uang muka dan reimbursement dilakukan bersamaan 

dengan vouching. Di dalam KKP uang muka dan reimbursement ini terdapat 

sheet penerimaan uang muka, pertanggungjawaban uang muka, permasalahan, 

reimbursement, koreksi dan klarifikasi. Untuk voucher B2 – Bank Keluar 

yang terdiri dari satu voucher dan merupakan uang muka, maka dimasukkan 

ke dalam sheet penerimaan uang muka. Tujuan penyusunan KKP adalah 

untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang telah di-audit, 

menguatkan simpulan-simpulan auditor, dan sebagai pedoman bagi audit 

tahun berikutnya. 

            Pada tabel penerimaan uang muka, diinput nomor voucher, tanggal, 

jumlah, keterangan serta kelengkapan dokumen kegiatan. Dalam tabel 

kelengkapan dokumen kegiatan, terdapat kolom nomor 1, 2, 3, dan 4 yang 

mewakili dokumen-dokumen kegiatan. Jika dokumen yang dimaksud ada, 

maka diberi tanda checklist di dalam tabel, namun jika dokumen yang 

dimaksud tidak ada, maka diberi tanda silang di dalam tabel. Tidak hanya 

uang muka kegiatan, tetapi juga terdapat kolom kelengkapan dokumen uang 

muka perjalanan dinas yang diwakili oleh tabel nomor 1 – 5.  

            Sama halnya dengan uang muka kegiatan, pada uang muka perjalanan 

dinas jika dokumen yang dimaskud memang ada maka diberi checklist pada 

tabel, jika tidak ada maka diberi tanda silang pada tabelnya. Seperti pada 

Tabel 3.21, dalam voucher nomor 00B2-01405, terdapat semua dokumen 
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kecuali detail budget yang diwakili oleh nomor 2, sehingga pada kolom 

nomor 2 diisi dengan tanda silang.  

Tabel 3.21 KKP Penerimaan Uang Muka KMS 

 

            Sedangkan untuk voucher B2 – Bank Keluar yang terdiri dari satu 

voucher dan merupakan reimbursement, maka dimasukkan ke dalam sheet 

reimbursement di dalam KKP. Sama seperti sebelumnya, pada kolom diinput 

jumlah, tanggal dan juga nomor voucher. Terdapat 4 dokumen yang harus 

dilampirkan pada voucher, yang pertama adalah memo permintaan 

reimbursement untuk nomor 1, cek untuk nomor 2, voucher pengeluaran 

untuk nomor 3, dan slip pencairan dana untuk nomor 4. Seperti pada Tabel 

3.22, untuk voucher nomor 00B2-01063 hanya terdapat memo permintaan 

reimbursement, cek dan juga voucher pengeluaran dana. Untuk itu pada 

bagian kolom angka 1 hingga 3 diberi tanda checklist, sedangkan untuk nomor 

4 diberi tanda silang. 
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Tabel 3.22 KKP Reimbursement KMS 

 

            Untuk beberapa voucher yang terkait pada satu siklus, pengisian KKP 

dilakukan pada sheet pertanggungjawaban uang muka. Langkah pertama 

adalah dengan mengisi kelengkapan dokumen dengan langkah-langkah yang 

sama seperti mengisi KKP penerimaan uang muka dan reimbursement. 

Setelah itu penyusunan KKP dimulai dari voucher B2 yaitu bank keluar, 

dengan memasukkan jumlah, bank, tanggal, akhir pelaksanaan, pengembalian 

uang muka, pertanggungjawaban dan juga penanggungjawab.  

            Pada Tabel 3.23, dapat dilihat bahwa jumlah pengeluaran voucher 

00B2-00966 yaitu sebesar Rp 732.500, dengan melalui Bank Mandiri, dimana 

tanggal pengembaliannya 16 Juli 2013, yang kegiatannya berakhir pada 27 

April 2013. Karena ketentuan pengembalian uang muka ke bank atau kas kecil  

adalah 7 hari kerja sejak tanggal berakhirnya pelaksanaan kegiatan, maka 

tanggal pengembalian uang muka seharusnya adalah 7 Mei 2013. Sedangkan 

waktu pertanggungjawaban uang muka adalah 30 hari kalender sejak tanggal 

berakhirnya kegiatan, yaitu tanggal 27 Mei 2013. Pertanggungjawaban uang 

muka maksudnya adalah dimana pelaksana kegiatan menyerahkan laporan 
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kegiatan dan juga melengkapi semua dokumen pendukung yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan. 

Tabel 3.23 Pertanggungjawaban Uang Muka KMS 

 

 

             Setelah menginput voucher 00B2-00966, kemudian kita menginput 

voucher B1 yaitu bank masuk dengan nomor voucher 00B1-00498. Kemudian 

dimasukkan ke dalam KKP pengeluaran apa saja yang dikeluarkan sebagai 

realisasi penggunaan dana, seperti uang harian, tiket pesawat, bandara, dan 

akomodasi yang setelah ditotal jumlahnya sebesar Rp6.227.500. Karena 

jumlah uang muka yang diberikan adalah sebesar Rp6.960.000, maka timbul 

dana yang harus dikembalikan sebesar Rp 732.500. Namun, pada tanggal 16 

Juli 2013 dana yang dikembalikan hanya sebesar Rp230.500 yang berarti ada 

sisa dana yang belum disetor sebesar Rp502.000 (Tabel 3.24). 
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Tabel 3.24 Realisasi Penggunaan Dana KMS 

 

 

3) Footing dan Cross Footing 

Footing dan cross footing atas laporan arus sumber dan penggunaan dana per 

sub penerima serta rincian penggunaan dana per sub penerima untuk tahun 

yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 (Tabel 3.25). Dokumen yang 

digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini adalah laporan keuangan KMS 

untuk tahun 2013. Tujuan dilaksanakannya footing dan cross footing adalah 

untuk memastikan kesesuaian penjumlahan antara penjumlahan menurut excel 

dan penjumlahan secara manual. 

            Footing dilakukan dengan menjumlahkan saldo ke bawah per kolom 

secara manual menggunakan kalkulator. Hasil dari perhitungan manual 

dicocokkan dengan hasil perhitungan excel.  

            Sedangkan cross footing adalah suatu penjumlahan ke samping secara 

manual dengan menggunakan kalkulator. Sama seperti footing, setelah hasil 

Pelaksanaan kerja..., Maria Fandau, FB UMN, 2014



85 
 

penjumlahan ke samping secara manual diketahui, kemudian langsung 

dicocokkan hasil perhitungan ke samping secara manual dengan hasil 

perhitungan dengan menggunakan excel. Baik dalam footing maupun cross 

footing, perbedaan saldo yang sangat tipis dikarenakan adanya perbedaan 

pembulatan antara perhitungan secara manual dengan menggunakan excel.   

Tabel 3.25  Laporan Arus Sumber dan Penggunaan Dana per Sub 

Penerima 

 

 

4) Menerjemahkan Management Letter 

Senior auditor memberikan tugas untuk menerjemahkan management letter 

pada bagian-bagian yang belum diterjemahkan, seperti pada bagian kondisi, 

Pelaksanaan kerja..., Maria Fandau, FB UMN, 2014



86 
 

sebab, dan tanggapan. Penerjemahan management letter ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan internet. Management letter dibuat bilingual dengan 

menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dengan bahasa 

Indonesia di sebelah kiri dan bahasa Inggris di sebelah kanan. Tujuan 

management letter dibuat dalam bilingual karena hasil audit 

dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan di dalam negeri, tetapi juga pihak asing di luar negeri.  

            Pada tabel 3.26 tampak bahwa pada bagian sebab di dalam 

management letter ditranslate ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan 

dasar bahasa Indonesia. Bagian yang ditranslate kemudian diberi highlight 

agar dapat direview oleh senior auditor. Tujuan penerjemahan management 

letter ini adalah untuk membantu pihak asing yang memiliki kepentingan di 

KMS agar dapat memahami hasil audit yang dilakukan. 

Tabel 3.26 Menerjemahkan Management Letter KMS 
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5. Tugas yang dilakukan untuk PT PPB 

1) Footing 

Footing dilakukan pada laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 

2012 dan 2013 PT PPB. Langkah pertama dalam melakukan footing yaitu 

menghitung penjumlahan ke bawah secara manual pada laporan posisi 

keuangan baik untuk tahun 2012 dan 2013 dengan menggunakan kalkulator. 

Setelah hasil penjumlahan secara manual diperoleh, dibandingkan dengan 

saldo yang tertera pada laporan posisi keuangan tersebut. Perbedaan saldo 

yang timbul di belakang angka dapat timbul karena adanya perbedaan 

pembulatan. Namun jika perbedaan saldo cukup banyak maka diberi tanda 

pada laporan keuangan untuk di review kembali oleh senior auditor. Sambil 

melakukan footing, kemudian saldo yang disajikan pada laporan keuangan 

juga dicocokkan ke dalam notes to financial statement PT PBB.  

            Pada Tabel 3.27 terdapat jumlah aset lancar tahun 2013 sebesar 

Rp39.239.427.477 dan jumlah aset tidak lancar tahun 2013 sebesar 

Rp14.113.307.229 yang terdapat pada laporan keuangan PT PBB. Kemudian 

jumlah aset lancar dan tidak lancar tahun 2013 ini dihitung kembali secata 

manual menggunakan kalkulator apakah jumlahnya sudah sesuai. Setelah 

dihitung secara manual, ternyata jumlahnya sesuai dengan yang disajikan pada 

laporan keuangan, sehingga tidak perlu diberi perbaikan. Tujuan dilakukannya 

footing adalah untuk memastikan kesesuaian penjumlahan antara penjumlahan 

menurut excel dan penjumlahan secara manual. 
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Tabel 3.27 Footing Laporan Keuangan PT PBB 

 

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

1. PT RNA 

Pada saat melakukan update laporan financial due diligence terdapat beberapa 

informasi di dalam tabel yang masih belum tepat, seperti harga gula impor 

yang salah mengambil data di internet. Hal ini mengakibatkan update dapat 

dilakukan berulang-ulang untuk bagian yang sama dan memperlambat waktu 

pengerjaan laporan.  
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2. PT SPM 

Pada saat melakukan pemeriksaan fisik, klien memberikan waktu yang 

terbatas kepada auditor, sehingga auditor tidak dapat memeriksa lebih rinci 

mengenai persediaan maupun aset yang terdapat di PT SPM. Waktu hanya 

diberikan sekitar 3 jam, mulai pukul 13.00 hingga pukul 16.00. Hal ini juga 

membuat auditor seakan-akan diburu waktu. Kemudian pada saat 

menambahkan akun-akun dari trial balance ke dalam worksheet, PT SPM 

mengirimkan update trial balance hingga beberapa kali, sehingga pekerjaan 

dilakukan dari awal kembali yang membuat waktu pengerjaan menjadi lama. 

 

3. KMS 

Pada saat menerjemahkan management letter, karena isi management letter 

sangat banyak maka pekerjaan ini dikerjakan bersama oleh anggota tim audit 

lainnya dengan jumlah 7 orang. Masing-masing orang menerjemahkan bagian 

yang berbeda namun masih dalam word yang sama, sehingga ketika pekerjaan 

selesai dan hendak digabung, maka timbul ketidakkonsistenan penggunaan 

kata dalam bahasa Inggris dan gaya penulisannya. 
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3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

1. Solusi untuk kendala pada PT RNA 

Membantu mencari data mengenai harga impor gula dan data lainnya yang 

dibutuhkan dengan bantuan internet, setelah itu informasi diberikan kepada 

senior auditor untuk direview. 

 

2. Solusi untuk kendala pada PT SPM 

Membagi tugas pemeriksaan fisik dengan 2 auditor lainnya, sehingga dapat 

menghemat waktu. Kemudian meminta sedikit waktu tambahan kepada 

manager PT SPM. Selain itu meminta dokumen-dokumen pendukung seperti 

kartu stock untuk dikirim lewat email dikarenakan keterbatasan waktu yang 

diberikan oleh PT SPM. Kemudian mengerjakan review trial balance dengan 

cepat agar tidak memakan waktu. 

 

3. Solusi untuk kendala KMS 

Membahas dan me-review bersama atas management letter yang sudah 

diterjemahkan dengan menayangkan melalui proyektor sehingga semua dapat 

melihat management letter yang telah digabung dan dapat ikut memperbaiki 

penggunaan kata yang kurang tepat. 
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