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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

Kedudukan selama kerja magang pada periode 18 Januari 2017 – 31 Maret 2017 di 

Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan (KAPSAS) adalah sebagai 

junior auditor. Tugas dari junior auditor adalah membantu menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan oleh senior auditor secara tepat, cepat, dan teliti. Dalam 

menyelesaikan tugas sebagai junior auditor, jika terdapat kendala maka senior auditor 

di KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan akan membantu dengan memberikan arahan 

serta petunjuk sehingga dapat memudahkan junior auditor dalam mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan. Selain itu, kerja sama yang baik dalam tim sangat membantu 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan selama kerja magang berlangsung. Selama 

proses magang, junior auditor didampingi oleh seorang pembimbing lapangan yaitu 

Bapak Syahril Malik selaku senior auditor dan senior auditor lainnya, karena saat 

melakukan tugas audit dan accounting service dikepalai oleh senior yang berbeda-

beda di KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama periode magang 18 Januari 2017 – 31 Maret 2017 

yaitu: 

3.2.1 Training  

KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan memberikan training yang dilakukan 

untuk junior auditor-nya. Tujuan training tersebut adalah meningkatkan 

wawasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari para 

karyawannya. Training yang diikuti tanggal 18 Januari 2017 membahas 

mengenai prosedur dan teknik mengaudit kas setara kas dan piutang serta 

membuat jurnal perusahaan konstruksi. Senior auditor memulai dengan 

menjelaskan mengenai prosedur audit dilanjutkan audit kas setara kas dan 

piutang kemudian pembuatan jurnal perusahaan konstruksi. 

 

3.2.2 Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)  

Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan-catatan yang diselenggarakan  

auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang 

dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang 

dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Dalam membuat KKP, 

terdapat 2 schedule yang harus dikerjakan yaitu supporting schedule dan 

top schedule. Supporting schedule merupakan schedule pendukung yang 

digunakan untuk menganalisis dan memaparkan secara lebih rinci unsur-

unsur yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Top 
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schedule merupakan kertas kerja yang digunakan untuk meringkas atau 

menggabungkan informasi yang terdapat dalam supporting schedule 

sehingga jumlah saldo yang terdapat dalam top schedule adalah jumlah 

total setiap akun yang terdapat dalam supporting schedule. Tujuan 

pembuatan KKP yaitu sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan 

prosedur audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan mendukung 

opini auditor atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Dokumen 

yang dibutuhkan dalam membuat KKP adalah worksheet, general ledger,  

laporan keuangan perusahaan, dan format KKP.  

 

3.2.3 Melakukan Pengecekan Saldo Awal Tahun 2015 dengan Saldo Audited 31 

Desember 2014  

Pengecekan saldo awal tahun 2015 dengan saldo audited 31 desember 

2014 bertujuan untuk memastikan bahwa nilai saldo awal dan saldo 

audited tahun lalu sama dan tidak ada selisih. Pengecekan ini hanya 

dilakukan untuk akun bagian aset dan liabilitas. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah worksheet, general ledger, dan format KKP Saldo 

Awal vs Audited.  

 

3.2.4 Melakukan Sampling  

Menurut IAPI dalam SPAP SA 530 (2013), sampling audit adalah 

penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu 

populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit 
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sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan 

basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi 

secara keseluruhan. Sampling berguna untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam melakukan vouching. Data yang dibutuhkan dalam 

melakukan sampling adalah general ledger dan format tabel vouching 

yang telah dibuat oleh senior auditor.  

 

3.2.5  Melakukan Cek Fisik  

Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud, 

sebagai contohnya persediaan bank kas. Pengujian fisik secara langsung 

berarti verifikasi atau pembuktian bahwa aset benar-benar ada (existence) 

dan memastikan bahwa semua aset yang ada telah dicatat (completeness). 

 

3.2.6  Melakukan Review Jurnal  

Review jurnal dilakukan untuk memeriksa antara sisi akun di sebelah debit 

dan kredit sudah diinput dengan benar. Review jurnal dilakukan untuk 

rincian akun di atas tanggal 20 Desember atau menjelang tutup buku. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah general ledger dan format KKP Review 

Jurnal.   

3.2.7  Melakukan Update Notes to Financial Statements 

Melakukan update notes dengan mengunakan data dari laporan keuangan 

perusahaan yang akan dimasukan kedalam notes to financial statements. 

Format notes to financial statements diberikan oleh senior auditor. 
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3.2.8  Pengecekan Saldo dan Akun 

Pengecekan saldo dan akun dengan membandingkan saldo dan akun dari 

notes to financial statements dengan saldo dan akun di laporan keuangan. 

Tujuan pengecekan saldo dan akun untuk memastikan bahwa saldo dan 

akun di notes to financial statements sesuai dengan laporan keuangan. 

3.2.9  Melakukan Footing  

Footing adalah menghitung penjumlahan ke bawah (vertikal) pada suatu 

kolom. Footing dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator 

untuk memastikan bahwa hasil yang disajikan tidak mengandung 

kesalahan saat dihitung secara vertikal (dari atas ke bawah) pada notes to 

financial statements dan untuk memastikan tidak adanya perbedaan hasil 

perhitungan antara perhitungan dengan kalkulator maupun perhitungan 

yang dilakukan di Microsoft Excel. Footing merupakan salah satu teknik 

yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan ulang. Tujuan 

melakukan footing adalah untuk memastikan bahwa data atau laporan 

yang disediakan untuk diaudit sudah benar perhitungannya. Dokumen 

yang dibutuhkan dalam melakukan footing adalah notes to financial 

statements.  

3.2.10 Membuat MRL (Management Representation Letter)  

Representasi tertulis merupakan suatu pernyataan tertulis yang diberikan 

oleh manajemen kepada auditor untuk mengkonfirmasi mengenai hal-hal 

tertentu atau untuk mendukung bukti audit lain (IAPI dalam SPAP SA 

580, 2013). Pernyataan tertulis mencakup seluruh laporan keuangan dan 
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seluruh periode yang disebutkan dalam laporan auditor. Tujuannya untuk 

memastikan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya 

dalam pembuatan laporan keuangan dan informasi yang diberikan kepada 

auditor sudah lengkap. Surat ini menyiratkan bahwa seharusnya 

representasi manajemen dibuat oleh manajemen, namun dalam praktek 

umumnya, auditor yang menyiapkan surat tersebut dan meminta klien 

untuk mengetiknya di kop surat perusahaan dan menandatanganinya. Data 

yang dibutuhkan dalam pembuatan management representation letter 

adalah notes to financial statements periode tersebut dan format 

management representation letter yang diberikan oleh senior auditor. 

 

3.2.11 Bending 

Bending adalah prosedur yang dimiliki oleh KAP Suganda Akna Suhri 

dan Rekan yang dimana prosedur ini mengurutkan halaman notes yang 

nantinya akan diberikan kepada klien baik cover, Management 

Representation Letter, opini audit dan dilakukannya cap timbul di dalam 

lembar opini audit.  
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan  

Proses pelaksanaan kerja magang di KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan 

dilakukan selama 10 minggu dari tanggal 18 Januari 2017 – 31 Maret 2017.  

Sumber data yang diterima melalui softcopy worksheet, general ledger, 

laporan keuangan klien dan format KKP yang diberikan oleh senior 

auditor. Rincian tugas yang dilakukan untuk masing-masing perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

 

1.  PT MPM 

a. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat KKP, sebagai 

berikut: 

1) Menjalankan KKP dengan mengunakan program microsoft excel  

yaitu dengan membuat top schedule dan supporting schedule.  

2) Pembuatan KKP ini dimulai dengan mengisi supporting schedule 

yaitu menginput saldo audited 31 Desember 2015 dan saldo 

unaudited 31 Desember 2016 yang diperoleh dari worksheet ke 

dalam format supporting schedule. Setelah itu, saldo audited  

31 Desember 2016 diperoleh dari perhitungan saldo unaudited  

31 Desember 2016 setelah di-adjust dengan penyesuaian yang 

dilakukan oleh auditor. Sebagai contoh, saldo unaudited akun bank  
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pada 31 Desember 2016 sebesar Rp1.534.971,- dan tidak ada 

adjustment audit sehingga saldo audited 31 Desember 2016 tetap 

sebesar Rp1.534.971,-. 

Gambar 3.1 

Data Worksheet per 31 Desember 2016 

 

 

 
 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Membuat supporting schedule (A.1 & A.2) untuk akun bank (A.2) 

dengan menginput saldo awal 1 Januari, mutasi saldo yang 

diperoleh dari general ledger, dan saldo unaudited 31 Desember 

yang diperoleh dari worksheet per 31 Desember. Setelah itu 

menginput saldo audited 31 Desember yang diperoleh dari 

perhitungan saldo unaudited 31 Desember setelah di-adjust dengan 

penyesuaian yang dilakukan oleh auditor. Setelah mengisi 

supporting schedule, masukkan total dari akun kas dan bank 

tersebut ke dalam top schedule. Pastikan bahwa total saldo dari 

supporting schedule terhubung secara otomatis ke top schedule. 
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Total saldo akun kas dari supporting schedule sebesar 

Rp1.534.971,- untuk saldo audited 31 Desember 2015 dan 

Rp2.690.909,- untuk saldo audited 31 Desember 2014 dimasukkan 

ke dalam top schedule kas dan setara kas. 

 Gambar 3.2 

 Supporting Schedule Kas & Setara Kas Per 2016 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Membuat top schedule (A. LEAD) untuk akun kas & setara kas 

dengan menginput total saldo awal 1 Januari, pemasukan dan 

pengeluaran (mutasi) dari 1 Januari sampai 31 Desember, saldo 

unaudited 31 Desember, adjustment yang dilakukan auditor, dan 

saldo audited 31 Desember yang diperoleh dari supporting 

schedule. Tanda kotak berwarna hijau menunjukkan total akun kas 
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dan bank dari supporting schedule yang diinput ke dalam top 

schedule. Sementara, referensi menandakan darimana saldo 

tersebut didapat. A1 merupakan supporting schedule kas dan A2 

merupakan supporting schedule bank. 

 Gambar 3.3 

Top Schedule Kas & Setara Kas Per 2016 

 

 
 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Hasil akhir tugas membuat kertas kerja pemeriksaan (KKP)      

diberikan kepada senior auditor untuk di review. 

 

b. Melakukan Cek Fisik 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk cek fisik, sebagai berikut: 

1) Senior auditor memberikan list aset perusahaan yang akan 

digunakan junior auditor untuk melakukan cek fisik. Pemeriksaan 

fisik tersebut dilakukan di Riau yang berlokasi di Siak dan Sei 

Ampit. Terdapat kejanggalan yang ditemukan yaitu perusahaan 

mencatat bahwa terdapat gedung instalasi (additional power 
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house), saat dilakukannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya 

gedung instalasi sehingga auditor memberikan (-) yang berarti 

tidak ada. 

Gambar 3.4 

List Aset Periode 2016 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas kas yang berisi 

hari dan tanggal dilaksanakannya pemeriksaan fisik atas aset, serta 

nama auditor yang melaksanakan pemeriksaan tersebut.  
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Gambar 3.5 

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Setelah selesai, BAP kas dan data-data terkait cek fisik diberikan 

kepada senior auditor untuk dilakukan review atas tugas yang 

diberikan. 
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c. Melakukan Sampling 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk sampling, sebagai berikut: 

1) Menerima data berupa general ledger, worksheet dan mutasi 

rekening bank yang diberikan oleh akuntan perusahaan. 

2) Mencocokkan akun bank mandiri di worksheet untuk periode 

2016 sebesar Rp. 1.935.996.109,- yang ternyata sesuai dengan 

bukti pendukung melalui rekapan mutasi rekening bank 

mandiri. Cara yang dilakukan sama untuk akun bank lainnya. 

Gambar 3.6 

Worksheet Bank Periode 2016 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Gambar 3.7 

Mutasi Bank Mandiri Periode 2016 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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3) Setelah hasil akun pada worksheet sudah sesuai dengan mutasi 

rekening lalu di beri tanda thick mark pada KKP sebagai bukti 

bahwa akun tersebut sudah sesuai. 

Gambar 3.8 

KKP Kas dan Setara Kas 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2.  PT SmIndo 

a. Melakukan Update Notes to Fnancial Statements untuk periode 2015 

dan 2016.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk update notes to financial 

statements, sebagai berikut: 

1) Melihat angka di neraca yang menunjukan total keseluruhan akun 

kas dan setara kas senilai Rp. 9.812.379.737,-. 

                        Gambar 3.9 

             Neraca Kas dan Setara Kas 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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2) Mencocokkan ke worksheet dari mana angka tersebut berasal dan 

dapat dilihat bahwa angka Rp. 9.812.379.737,- terdiri dari akun 

kas dan bank yang dapat dilihat di worksheet. 

Gambar 3.10 

Worksheet Kas dan Bank 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Memindahkan angka yang sudah sesuai dan benar ke notes to 

financial statements. Dengan membuat kolom baru 2016. 

Pemindahan angka harus sesuai dengan periode dan sesuai dengan 

akun-akun transaksi yang ada.  

Gambar 3.11 

Notes to Financial Statements (Partial) 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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3.  PT PBN 

a. Pengecekan Jumlah Karyawan untuk Periode 2013 dan 2012. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengecekan jumlah karyawan, 

sebagai berikut: 

1) Melakukan permintaan data kepada tim audit yang bertanggung 

jawab terhadap PT P Group atas laporan aktuaria.  

Gambar 3.12 

Laporan Aktuaria PT PBN 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Melakukan pembetulan yang seharusnya jumlah karyawan tetap 

perusahaan pada tahun 2013 dan 2012 adalah 102 dan 109 orang. 

Dan 106 pada tahun 2014 seharusnya tidak di disclose 

Gambar 3.13 

Notes to Financial Statements Terhadap Jumlah Karyawan 

Perusahaan  

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Gambar 3.14 

Hasil Pembetulan Terhadap Jumlah Karyawan Perusahaan 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

b. Pengecekan Saldo Persediaan untuk Periode 2013 dan 2012. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengecekan saldo 

persediaan, sebagai berikut: 

1) Mencocokan saldo akun persediaan di notes to financial statements 

pada tahun 2013 dan 2012 senilai Rp. 67.067.794.807,- dan  

Rp. 26.197.213.341,- dengan laporan keuangan pada tahun 2013 

dan 2012 senilai Rp. 75.447.290.144,- dan Rp. 31.977.922.698,-. 

    Gambar 3.15 

Notes to Financial Statements Terhadap Akun Persediaan 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Gambar 3.16 

Laporan Posisi Keuangan Perusahaan 

 

 
 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Menemukan kesalahan pada notes to financial statements untuk 

akun persediaan tahun 2013 dan 2012 dan melihat worksheet yang 

menunjukan bukti pendukung akun persediaan tahun 2013 dan 

2012.  

3) Melakukan koreksi dan menambahkan saldo akun bahan baku biji 

murni untuk tahun 2013 dan 2012 senilai Rp. 8.379.495.337,- dan 

Rp. 5.780.709.357,- sesuai bukti pendukung data worksheet. 

Gambar 3.17 

Worksheet Periode 2013 dan 2012 

 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Melakukan pembetulan atas notes to financial statements, sehingga 

seharusnya jumlah persediaan untuk tahun 2013 dan 2012 senilai 
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Rp. 75.447.290.144,- dan Rp. 31.977.922.698,- yang dimana 

angka tersebut sesuai dengan laporan posisi keuangan. 

Gambar 3.18 

Hasil Pembetulan Terhadap Akun Persediaan 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

c. Melakukan Update MRL (Management Representation Letter) untuk 

Periode 2015 dan 2014. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan update MRL, 

sebagai berikut: 

1) Melakukan permintaan template data management representation 

letter perusahaan lain kepada senior auditor.  

2) Tanda kotak yang diberi warna hijau adalah format nama 

perusahaan klien yang diubah dari nama perusahaan lain menjadi 

PT PBN. Kotak berwarna merah adalah periode audit yang diubah 

menjadi periode 2015 dan 2014.  
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Gambar 3.19 

Management Representation Letter 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Sedangkan kotak berwarna orange adalah data-data yang 

dimasukkan sesuai dengan notes to financial statements. 

Contohnya yaitu jumlah aset tetap periode 31 Desember 2015 dan 

2014 masing - masing sebesar Rp.2.551.857.980,- dan  

Rp. 3.120.196.641,- yang diambil dari notes to financial 

statements. 

Gambar 3.20 

Laporan Keuangan Aset Tetap 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Gambar 3.21 

Management Representation Letter 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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4) Menyerahkan hasil MRL kepada senior auditor untuk di review. 

5) Menerima kembali MRL yang sudah di review dan dilakukan 

bending. Karena keterbatasan akses data sehingga data tidak dapat 

ditampilkan. 

4.  PT PIH 

a. Pengecekan Saldo Utang Pajak untuk Periode 2014 dan 2013 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengecekan saldo utang 

pajak, sebagai berikut: 

1) Melakukan footing saldo total utang pajak periode 2014 dan 2013 

pada notes to financial statements senilai Rp. 164.092.603,- dan 

Rp. 64.567.919,-. Karena terdapat perbedaan saldo utang yang 

berada di notes to financial statements dengan laporan keuangan, 

sehingga perlu dilakukan koreksi. 

Gambar 3.22 

Notes to Financial Statements Terhadap Akun Hutang Pajak 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Mencocokan saldo akun utang pajak di notes to financial 

statements pada tahun 2014 dan 2013 senilai Rp. 164.092.603,- 

dan Rp. 64.567.919,- dengan laporan keuangan pada tahun 2014 

dan 2013 senilai Rp. 172.599.191,- dan Rp. 64.567.919,-. 
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Gambar 3.23 

Laporan Posisi Keuangan Perusahaan 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Melakukan koreksi dan menambahkan saldo pph pasal 4 untuk 

periode 2014 dan 2013 senilai Rp. 8.506.588,-  dan Rp. 0,- sesuai 

bukti pendukung data worksheet. 

Gambar 3.24 

Worksheet Periode 2014 dan 2013 

 

 
 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Melakukan pembetulan atas notes to financial statements, sehingga 

seharusnya jumlah total hutang pajak periode 2014 dan 2013 
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senilai  Rp. 172.599.191,- dan Rp. 64.567.919,- yang di mana 

angka tersebut sesuai dengan laporan posisi keuangan perusahaan. 

Gambar 3.25 

Hasil Pembetulan Terhadap Akun Hutang Pajak 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

b. Pengecekan Saldo Biaya Dibayar Dimuka Periode 2014 dan 2013 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengecekan saldo biaya 

dibayar dimuka, sebagai berikut: 

1) Melakukan footing total saldo biaya dibayar dimuka pada notes to 

financial statements pada tahun 2014 dan 2013 senilai  

Rp. 396.751.102 dan Rp. 241.803.421,-. Karena terdapat 

perbedaan saldo utang yang berada di notes to financial statements 

dengan laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan koreksi. 

 Gambar 3.26 

 Notes to Financial Statements Terhadap Akun Biaya Dibayar 

Dimuka 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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2) Mencocokan saldo akun biaya dibayar dimuka di notes to financial 

statements pada tahun 2014 dan 2013 senilai Rp. 396.751.102 dan 

Rp. 241.803.421,- dengan laporan keuangan pada tahun 2014 dan 

2013 senilai Rp. 396.751.102 dan Rp. 241.803.422,-. 

 

 Gambar 3.27 

 Laporan Posisi Keuangan Perusahaan 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

3) Melakukan koreksi karena kesalahan terjadi akibat kelalaian dalam 

proses penjumlahan angka akibat pembulatan angka. 

4) Melakukan pembetulan atas notes to financial statements, sehingga 

jumlah saldo biaya dibayar dimuka pada tahun 2014 dan 2013 

menjadisenilai Rp. 396.751.102 dan Rp. 241.803.422,- yang di 

mana angka tersebut sudah sesuai dengan laporan keuangan 

perusahaan. 

                            Gambar 3.28 

                                      Hasil Pembetulan Terhadap Akun Biaya Dibayar Dimuka 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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c. Melakukan Update MRL (Management Representation Letter) 

untuk Periode     2015 dan 2014. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan update MRL, 

sebagai berikut: 

1) Melakukan permintaan template data management representation 

letter PT PBN kepada senior auditor.  

2) Tanda kotak yang diberi warna hijau adalah format nama 

perusahaan klien yang diubah dari PT PBN menjadi PT PIH. 

Kotak berwarna merah adalah periode audit yang diubah menjadi 

periode 2015 dan 2014.  

Gambar 3.29 

 Management Representation Letter 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Sedangkan kotak berwarna biru adalah data-data yang dimasukkan 

sesuai dengan notes to financial statements. Contohnya yaitu 

jumlah kas dan setara kas periode 31 Desember 2015 dan 2014 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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masing-masing sebesar Rp 876.632.991,- dan Rp 2.583.943.329,- 

yang diambil dari notes to financial statements. 

                          Gambar 3.30 

   Notes to Financial Statements Terhadap Kas dan Setara Kas 

 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

                       Gambar 3.31 

     Management Representation Letter 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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4)  Menyerahkan hasil MRL kepada senior auditor untuk di review. 

5) Menerima kembali MRL yang sudah di review dan dilakukan  

bending. Karena keterbatasan akses data sehingga data tidak dapat 

ditampilkan. 

5.   PT  PBP 

a. Melakukan Update Notes to Financial Statements untuk Periode 

2013 dan 2012 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk update Notes to financial 

statements, sebagai berikut: 

1) Melihat angka di neraca yang menunjukan total keseluruhan akun 

biaya dibayar dimuka untuk periode 2013 dan 2012 senilai Rp. 

255.774.587,- dan Rp. 163.554.876,-. 

Gambar 3.32 

Laporan Posisi Keuangan Periode 2013 dan 2012 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Mencocokkan ke worksheet dari mana angka tersebut berasal dan 

dapat dilihat bahwa angka akun biaya dibayar dimuka untuk 

periode 2013 dan 2012 yang senilai Rp. 255.774.587,- dan Rp. 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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163.554.876,- terdiri dari berbagai akun yang dapat dilihat di 

worksheet. 

Gambar 3.33 

Worksheet Biaya Dibayar Dimuka 2013 dan 2012 

 

 
 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Memindahkan angka yang sudah sesuai dan benar ke notes to 

financial statements. Dengan mengisi kolom yang kosong untuk 

akun biaya dibayar dimuka untuk periode 2013 dan 2012. 

Pemindahan angka harus sesuai dengan periode dan sesuai 

dengan akun-akun transaksi yang ada.  

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.34 

Notes to Financial Statements Periode 2013 dan 2012 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

6.  PT AXIS 

a. Pengecekan Saldo Beban Umum dan Administrasi periode 2013 dan 

2012 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengecekan saldo beban 

umum dan administrasi, sebagai berikut: 

1) Melakukan footing saldo total beban umum dan administrasi pada 

notes to financial statements untuk tahun 2013 dan 2012 senilai  

Rp. 76.835.032,- dan Rp. 1.017.785.030,-. Karena terdapat 

perbedaan saldo utang yang berada di notes to financial 

statements dengan laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan 

koreksi. 

                     Gambar 3.35 

           Notes to Financial Statements Terhadap Akun Beban Umum dan Administrasi 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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2) Mencocokan saldo akun beban umum dan administrasi di notes to 

financial statements pada tahun 2013 dan 2012 senilai  

Rp. 76.835.032,- dan Rp. 1.017.785.030,- dengan laporan 

keuangan pada tahun 2013 dan 2012 senilai Rp. 76.835.032,- dan 

Rp. 1.017.785.028,-. 

                           Gambar 3.36 

      Laporan Posisi Keuangan Perusahaan 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Melakukan koreksi karena kesalahan terjadi akibat kelalaian 

dalam proses penjumlahan angka akibat pembulatan angka. 

4) Melakukan pembetulan atas notes to financial statements, 

sehingga jumlah saldo beban umum dan administrasi pada tahun 

2013 dan 2012 menjadi senilai Rp. 76.835.032,- dan Rp. 

1.017.785.028,- yang dimana angka tersebut sudah sesuai dengan 

laporan keuangan perusahaan. 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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                         Gambar 3.37 

                                     Hasil Pembetulan Terhadap Akun Biaya Dibayar Dimuka 

 

 
 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

b. Melakukan Update MRL (Management Representation Letter) 

untuk Periode     2015 dan 2014. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan update MRL, 

sebagai berikut: 

1) Melakukan permintaan template data management representation 

letter PT PBN kepada senior auditor. 

2) Tanda kotak yang diberi warna hijau adalah format nama 

perusahaan klien yang diubah dari PT PBN menjadi  

PT AXIS. Kotak berwarna merah adalah periode audit yang 

diubah menjadi periode 2015 dan 2014. 

 

 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.38 

 Management Representation Letter 

 

 
    (Sumber : Dokumentasi perusahaan) 

 

3)  Sedangkan kotak berwarna orange adalah data-data yang 

dimasukkan sesuai dengan notes to financial statements. 

Contohnya yaitu jumlah piutang usaha periode 31 Desember 2015 

dan 2014 masing-masing sebesar Rp 1.010.038.705,- dan  

Rp. 827.169.484,- yang diambil dari notes to financial statements. 

                               Gambar 3.39 

   Notes to Financial Statements Terhadap Akun Piutang Usaha 

 
                      (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.40 

Management Representation Letter 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Menyerahkan hasil MRL kepada senior auditor untuk di review. 

5) Menerima kembali MRL yang sudah di review dan dilakukan 

bending. Karena keterbatasan akses data sehingga data tidak dapat 

ditampilkan. 

7.  PT BUANA 

a. Melakukan Update Notes to Financial Statements untuk Periode 

2013  dan 2012 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk update notes to financial 

statements, sebagai berikut: 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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1) Melihat angka di laporan keuangan yang menunjukan total 

keseluruhan akun kas dan setara kas untuk periode 2013 dan 2012 

senilai Rp. 104.479.139 dan Rp. 94.205.251,-  

Gambar 3.41 

Laporan Posisi Keuangan Periode 2013 dan 2012 

 

 
 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Mencocokkan ke worksheet dari mana angka tersebut berasal dan 

dapat dilihat bahwa angka akun kas dan setara kas untuk periode 

2013 dan 2012 yang senilai Rp. 104.479.139 dan Rp. 94.205.251,-  

terdiri dari berbagai akun yang dapat dilihat di worksheet. 

Gambar 3.42 

Worksheet Kas dan Setara Kas 2013 dan 2012 

 

 
 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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3) Memindahkan angka yang sudah sesuai dan benar ke notes to 

financial statements. Dengan mengisi kolom yang kosong untuk 

akun kas dan setara kas untuk periode 2013 dan 2012. Pemindahan 

angka harus sesuai dengan periode dan sesuai dengan akun-akun 

transaksi yang ada.  

Gambar 3.43 

Notes to Financial Statements Periode 2013 dan 2012 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

b. Melakukan Update MRL (Management Representation Letter) 

untuk Periode 2015 dan 2014. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan update MRL, 

sebagai berikut: 

1) Melakukan permintaan template data management representation 

letter PT PBN kepada senior auditor. 

2) Tanda kotak yang diberi warna hijau adalah format nama 

perusahaan klien yang diubah dari PT PBN menjadi  

PT BUANA. Kotak berwarna merah adalah periode audit yang 

diubah menjadi periode 2015 dan 2014. 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.44 

  Management Representation Letter 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Sedangkan kotak berwarna orange adalah data-data yang 

dimasukkan sesuai dengan notes to financial statements. 

Contohnya yaitu jumlah persediaan periode 31 Desember 2015 dan 

2014 masing-masing sebesar Rp 8.086.784.396,- dan Rp 

8.055.156.904,-  yang diambil dari notes to financial statements. 

Gambar 3.45 

Notes to Financial Statements Terhadap Akun 

Persediaan 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.46 

Management Representation Letter 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Menyerahkan hasil MRL kepada senior auditor untuk di review. 

5) Menerima kembali MRL yang sudah di review dan dilakukan 

bending. Karena keterbatasan akses data sehingga data tidak dapat 

ditampilkan. 

8.  PT PLASINDO   

a. Melakukan Update Notes to financial statements untuk Periode 

2013 dan 2012 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk update Notes to financial 

statements, sebagai berikut: 

1) Melihat angka di laporan keuangan yang menunjukan total 

keseluruhan akun beban pokok pendapatan untuk periode 2013 dan 

2012 senilai Rp. 37.165.166.804,- dan Rp. 26.015.748.830,- 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.47 

Laporan Posisi Keuangan Periode 2013 dan 2012 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Mencocokkan ke worksheet dari mana angka tersebut berasal dan 

dapat dilihat bahwa angka akun beban pokok pendapatan untuk 

periode 2013 dan 2012 yang senilai  

Rp. 37.165.166.804,- dan Rp. 26.015.748.830,-  terdiri dari 

berbagai akun yang dapat dilihat di worksheet. 

Gambar 3.48 

Worksheet Beban Pokok Pendapatan 2013 dan 2012 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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3) Memindahkan angka yang sudah sesuai dan benar ke notes to 

financial statements. Dengan mengisi kolom yang kosong untuk 

akun beban pokok pendapatan periode 2013 dan 2012. 

Pemindahan angka harus sesuai dengan periode dan sesuai dengan 

akun-akun transaksi yang ada.  

Gambar 3.49 

Notes to Financial Statements Periode 2013 dan 2012 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

9.  PT PBI 

a. Melakukan Update Notes to Financial Statements untuk Periode 

2013 dan 2012 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk update notes to financial 

statements, sebagai berikut: 

1) Melihat angka di laporan keuangan yang menunjukan total 

keseluruhan akun piutang usaha untuk periode 2013 dan 2012 

senilai Rp.71.403.389.530,- dan Rp. 54.786.703.260,-. 

 

 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.50 

Laporan Posisi Keuangan Periode 2013 dan 2012 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

2) Mencocokkan ke worksheet dari mana angka tersebut berasal dan 

dapat dilihat bahwa angka akun piutang usaha untuk periode 2013 

dan 2012 yang senilai Rp.71.403.389.530,- dan Rp. 

54.786.703.260,- terdiri dari berbagai akun yang dapat dilihat di 

worksheet. 

Gambar 3.51 

Worksheet Piutang Usaha 2013 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Gambar 3.52 

Worksheet Piutang Usaha 2012 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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3) Memindahkan angka yang sudah benar ke notes to financial 

statements. Dengan mengisi kolom yang kosong untuk akun 

piutang usaha periode 2013 dan 2012. Pemindahan angka harus 

sesuai dengan periode dan sesuai dengan akun-akun transaksi yang 

ada.  

Gambar 3.53 

Notes to Financial Statements Periode 2013 dan 2012 

 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

10.  PT PIM 

a. Melakukan Update Notes to Financial Statements untuk Periode 

2013 dan 2012 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk update notes to financial 

statements, sebagai berikut: 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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1) Melihat angka di laporan keuangan yang menunjukan total 

keseluruhan akun biaya yang masih harus dibayar untuk periode 

2013 dan 2012 senilai Rp. 615.246.410,- dan  

Rp. 1.792.338.794,-  

Gambar 3.54 

Laporan Posisi Keuangan Periode 2013 dan 2012 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

2) Mencocokkan ke worksheet dari mana angka tersebut berasal dan 

dapat dilihat bahwa angka biaya yang masih harus dibayar untuk 

periode 2013 dan 2012 yang senilai  

Rp. 615.246.410,- dan Rp. 1.792.338.794,- terdiri dari berbagai 

akun yang dapat dilihat di worksheet. 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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                        Gambar 3.55 

   Worksheet Biaya yang Masih Harus Dibayar Periode 2013 dan 2012 

 

 

 
 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Memindahkan angka yang sudah sesuai dan benar ke notes to 

financial statements. Dengan mengisi kolom yang kosong untuk 

akun biaya yang masih harus dibayar untuk periode 2013 dan 

2012. Pemindahan angka harus sesuai dengan periode dan sesuai 

dengan akun-akun transaksi yang ada.  

Gambar 3.56 

Notes to Financial Statements Periode 2013 dan 2012 

 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

b. Melakukan Update MRL (Management Representation Letter) 

untuk Periode 2015 dan 2014. 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan update MRL, 

sebagai berikut: 

1) Melakukan permintaan template data management representation 

letter PT PBN kepada senior auditor. 

2) Tanda kotak yang diberi warna hijau adalah format nama 

perusahaan klien yang diubah dari PT PBN menjadi  

PT PIM. Kotak berwarna merah adalah periode audit yang diubah 

menjadi periode 2015 dan 2014. 

Gambar 3.57 

 Management Representation Letter 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Sedangkan kotak berwarna orange adalah data-data yang 

dimasukkan sesuai dengan notes to financial statements. 

Contohnya yaitu jumlah uang muka pembelian periode 31 

Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar  

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Rp 1.398.945.994,- dan Rp 200.930.432,- yang diambil dari notes 

to financial statements. 

Gambar 3.58 

Notes to Financial Statements Terhadap Uang Muka 

Pembelian 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 

Gambar 3.59 

Management Representation Letter 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4)  Menyerahkan hasil MRL kepada senior auditor untuk di review. 

5) Menerima kembali MRL yang sudah di review dan dilakukan 

bending. Karena keterbatasan akses data sehingga data tidak 

dapat ditampilkan. 

11.  PT PRIMA 

a. Melakukan Update Notes to Financial Statements untuk Periode 

2013 dan 2012 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk update notes to financial 

statements, sebagai berikut: 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017



80 
 

1) Melihat angka di laporan keuangan yang menunjukan total 

keseluruhan akun persediaan untuk periode 2013 dan 2012 senilai 

Rp. 1.481.893.768,- dan Rp. 571.742.760,-. 

                                         Gambar 3.60 

Laporan Posisi Keuangan Periode 2013 dan 2012 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Mencocokkan ke worksheet dari mana angka tersebut berasal dan 

dapat dilihat bahwa angka persediaan untuk periode 2013 dan 

2012 yang senilai Rp. 1.481.893.768,- dan Rp. 571.742.760,-  

terdiri dari berbagai akun yang dapat dilihat di worksheet. 

Gambar 3.61 

Worksheet Persediaan Periode 2013 dan 2012 

 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Memindahkan angka yang sudah sesuai dan benar ke notes to 

financial statements. Dengan mengisi kolom yang kosong untuk 

akun persediaan untuk periode 2013 dan 2012. Pemindahan angka 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017



81 
 

harus sesuai dengan periode dan sesuai dengan akun-akun 

transaksi yang ada.  

Gambar 3.62 

Notes to Financial Statements Periode 2013 dan 2012 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

b. Melakukan Update MRL (Management Representation Letter) 

untuk Periode     2015 dan 2014. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat MRL, sebagai 

berikut: 

1) Melakukan permintaan template data management representation 

letter PT PBN kepada senior auditor. 

2) Tanda kotak yang diberi warna hijau adalah format nama 

perusahaan klien yang diubah dari PT PBN menjadi  

PT PRIMA. Kotak berwarna merah adalah periode audit yang 

diubah menjadi periode 2015 dan 2014. 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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      Gambar 3.63 

 Management Representation Letter 

 
     (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Sedangkan kotak berwarna biru adalah data-data yang dimasukkan 

sesuai dengan notes to financial statements. Contohnya yaitu 

jumlah kas dan setara kas periode 31 Desember 2015 dan 2014 

masing-masing sebesar Rp 4.553.195.303,- dan Rp 800.728.231,-  

yang diambil dari notes to financial statements. 

   Gambar 3.64 

   Notes to Financial Statements Terhadap Kas dan Setara Kas  

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017



83 
 

Gambar 3.65 

Management Representation Letter 

 
     (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

12.  PT RMIP 

a. Melakukan Update Notes to Financial Statements untuk Periode 

2016 dan 2015 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk update notes to financial 

statements, sebagai berikut: 

1) Melihat angka di laporan keuangan yang menunjukan total 

keseluruhan akun biaya pemasaran untuk periode 2016 dan 2015 

senilai Rp. 6.689.161.294,- dan Rp. 2.963.280.184,- 

Gambar 3.66 

Laporan Posisi Keuangan Periode 2016 dan 2015 

 

 
     (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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2) Mencocokkan ke worksheet dari mana angka tersebut berasal dan 

dapat dilihat bahwa angka biaya pemasaran untuk periode 2013 

dan 2012 yang senilai Rp.6.689.161.294,- dan Rp. 2.963.280.184,- 

terdiri dari berbagai akun yang dapat dilihat di worksheet. 

Gambar 3.67 

Worksheet Biaya Pemasaran Periode 2016 dan 2015 

 

 

 
     (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Memindahkan angka yang sudah sesuai dan benar ke notes to 

financial statements. Dengan mengisi kolom yang kosong untuk 

akun biaya pemasaran untuk periode 2016 dan 2015. Pemindahan 

angka harus sesuai dengan periode dan sesuai dengan akun-akun 

transaksi yang ada.  

 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.68 

Notes to Financial Statements Periode 2016 dan 2015 

 
  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

b. Melakukan Update MRL (Management Representation Letter) 

untuk Periode 2015 dan 2014. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat MRL, sebagai 

berikut: 

1) Melakukan permintaan template data management representation 

letter PT PBN kepada senior auditor. 

2) Tanda kotak yang diberi warna hijau adalah format nama 

perusahaan klien yang diubah dari PT PBN menjadi  

PT RMIP. Kotak berwarna merah adalah periode audit yang 

diubah menjadi periode 2015 dan 2014. 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.69 

 Management Representation Letter 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Sedangkan kotak berwarna orange adalah data-data yang 

dimasukkan sesuai dengan notes to financial statements. 

Contohnya yaitu jumlah pendapatan diterima dimuka periode 31 

Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar  

Rp. 759.525.110,- dan Rp. 1.080.866.392,-  yang diambil dari 

notes to financial statements. 

 Gambar 3.70 

Notes to Financial Statements Terhadap Pendapatan Diterima Dimuka 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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Gambar 3.71 

Management Representation Letter 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4)  Menyerahkan hasil MRL kepada senior auditor untuk di review 

5) Menerima kembali MRL yang sudah di review dan dilakukan 

bending. Karena keterbatasan akses data sehingga data tidak 

dapat ditampilkan. 

13.  PT SKI 

a. Melakukan Update Notes to Financial Statements untuk Periode 

2016 dan 2015 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk update notes to financial 

statements, sebagai berikut: 

1) Melihat angka di laporan keuangan yang menunjukan total 

keseluruhan akun kas dan setara kas untuk periode 2016 dan 2015 

senilai Rp. 2.680.123.498,- dan Rp. 2.400.615.975,- 

Gambar 3.72 

Laporan Posisi Keuangan Periode 2016 dan 2015 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Pelaksanaan audit dan..., Kevin Albertus Wijaya, FB UMN, 2017
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2) Mencocokkan ke worksheet dari mana angka tersebut berasal dan 

dapat dilihat bahwa angka kas dan setara kas untuk periode 2016, 

tetapi pada 2015 angka tersebut langsung dari laporan keuangan 

perusahaan dikarenakan tidak terhubung dengan worksheet yang 

senilai Rp.2.680.123.498,- dan Rp. 2.400.615.975,-. Terdapat 

angka di dalam worksheet senilai Rp. 2.400.615.975,- yang 

rinciannya tidak dapat ditampilkan karena data belum update. Oleh 

karena itu, dilakukan permintaan data kepada akuntan perusahaan 

melalui perantara senior auditor dalam bentuk memo. 

                   Gambar 3.73 

                                Worksheet Kas dan Setara Kas Periode 2016 dan 2015 

 
     (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

             Gambar 3.74 

              Memo Kas dan Setara Kas 

 
        (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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3) Memindahkan angka yang sudah sesuai dan benar ke notes to 

financial statements dengan mengisi kolom yang kosong untuk 

akun kas dan setara kas untuk periode 2016 dan 2015. Pemindahan 

angka harus sesuai dengan periode dan sesuai dengan akun-akun 

transaksi yang ada.  

Gambar 3.75 

Notes to Financial Statements Periode 2016 dan 2015 

 

 
   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

1. PT MPM 

Proses cek fisik tidak didampingi oleh koordinator Riau, sehingga sulit 

memperoleh informasi yang relevan terkait dengan keberadaan 

additional power house. 
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2. PT PIH 

Ketika sedang membuat management representation letter, terdapat 

kesalahan penjumlahan dari nilai saldo Piutang Lain-lain dan Hutang 

Usaha yang ada di notes to financial statements sehingga menghambat 

proses pembuatan management representation letter. 

 

3. PT SKI 

Ketika sedang melakukan update notes to financial statements untuk 

periode 2015 untuk akun Kas dan Setara Kas angka di laporan keuangan 

tidak terhubung dengan worksheet sehingga junior auditor tidak dapat 

mengetahui apakah angka tersebut sudah disajikan dengan benar atau 

tidak. 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1. PT MPM 

Menginformasikan kepada senior auditor dan segera ditindaklanjuti. 

 

2. PT PIH 

Menginformasikan kesalahan penjumlahan saldo tersebut dan meminta 

data terbaru kepada senior auditor karena ada kemungkinan data belum 

update. 
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3. PT SKI 

Menginformasikan kesalahan terhadap angka yang tidak terhubung ke 

worksheet dan meminta data terbaru kepada manajemen perusahaan 

sehingga bukti pendukung atas angka di laporan keuangan dapat menjadi 

sumber pendukung bagi auditor. 
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