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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 menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh senior auditor dalam melakukan audit. Dalam menyelesaikan 

tugas sebagai junior auditor mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Hary 

Alamsyah, selaku Manager. Kerjasama yang baik antar rekan dalam tim dan arahan 

yang diberikan oleh Bapak Hary Alamsyah 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. Footing 

Footing merupakan pembuktian ketelitian penjumlahan secara vertikal 

(dari atas ke bawah) pada to notes dan juga draft notes yang akan segera di 

final kan, misal semua akun bagian kas dan setara kas dijumlahkan secara 

manual menggunakan kalkulator, kemudian dibandingkan dengan 

penghitungan kas dan setara kas yang dilakukan melalui excel. 

Penghitungan kembali saldo di to notes dan draft notes secara manual 
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menggunakan kalkulator untuk memastikan tidak ada perbedaan 

pembulatan maupun kesalahan yang diakibatkan penghitungan melalui 

excel. 

 

3.2.2. Membuat list permintaan data yang diperlukan untuk keperluan audit 

     Dalam proses audit tentunya diperlukan data-data yang harus disediakan 

klien demi kepentingan audit, data-data yang diminta akan dijadikan 

sebagai bukti yang kompeten dalam landasan auditor dalam membuat opini 

laporan auditor independen. Data-data yang diminta berbeda-beda sesuai 

akun yang akan diaudit, berikut adalah contoh permintaan data berdasarkan 

akun yang dibutuhkan : 

1. Kas 

a. Rincian kas kecil (petty cash) 

b. Rincian kas besar 

2. Piutang usaha 

a.   Rincian aging piutang usaha 

3. Persediaan 

a. Daftar rincian persediaan 

b. Buku besar persediaan 

4. Aset tetap 

a. Daftar aset tetap 

b. Buku besar aset tetap 
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c. Dokumen pembelian aset tetap yang telah disampling auditor 

5. Pendapatan 

a. Rincian pendapatan perhari yang telah disampling auditor 

b. Buku besar pendapatan 

6. Utang usaha 

a. Rincian aging utang usaha 

 

3.2.3. Membuat summary to notes 

Dalam proses audit klien akan menyerahkan data yang diminta oleh 

auditor, salah satu data tersebut adalah trial balance. Tugas yang akan kita 

lakukan yaitu setiap akun yang berada di trial balance akan dikelompokan 

sesuai dengan kelompoknya, seperti contohnya setiap akun yang masuk ke 

kas dan setiap akun bank akan kita kelompokan ke kas dan setara kas. 

Tujuan pengelompokan ini adalah yaitu memudahkan kita saat akan 

menyusun laporan keuangan klien. 

 

3.2.4. Menyusun Laporan Posisi Keuangan berdasarkan summary to notes 

 Summary to notes yang sudah dibuat akan memudahkan proses penyusunan 

Laporan Posisi Keuangan, summary to notes yang sudah dibuat di 

worksheet excel akan langsung di link ke excel Laporan Posisi Keuangan, 

hal ini akan memudahkan perkerjaan auditor. Selain itu auditor akan 
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mudah memeriksa angka yang berada di Laporan Posisi Keuangan berasal 

darimana, karena sudah di link ke summary to notes. 

 

3.2.5. Menyusun Laporan Laba Rugi berdasarkan summary to notes 

Summary to notes yang sudah dibuat akan memudahkan proses penyusunan 

Laporan Laba Rugi, Summary to notes yang sudah dibuat di worksheet 

excel akan langsung di link ke excel Laporan Laba Rugi, hal ini akan 

memudahkan perkerjaan auditor. Selain itu auditor akan mudah memeriksa 

angka yang berada di Laporan Laba Rugi berasal darimana, karena sudah 

di link ke summary to notes. 

 

3.2.6. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan summary to notes 

       Summary to notes yang sudah dibuat akan memudahkan proses penyusunan 

Laporan Perubahan Ekuitas, summary to notes yang sudah dibuat di 

worksheet excel akan langsung di link ke excel Laporan Perubahan Ekuitas, 

hal ini akan memudahkan perkerjaan auditor. Selain itu auditor akan 

mudah memeriksa angka yang berada di Laporan Perubahan Ekuitas 

berasal darimana, karena sudah di link ke summary to notes. 

 

3.2.7. Menyusun Laporan Arus Kas berdasarkan summary to notes 

Summary to notes yang sudah dibuat akan memudahkan proses penyusunan 

Laporan Arus Kas, summary to notes yang sudah dibuat di worksheet excel 
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akan langsung di link ke excel Laporan Arus Kas, hal ini akan 

memudahkan perkerjaan auditor. Selain itu auditor akan mudah memeriksa 

angka yang berada di Laporan Arus Kas berasal darimana, karena sudah di 

link ke summary to notes. 

 

3.2.8. Vouching 

Vouching adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menguji 

kebenaran dan keberadaan seluruh pencatatan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan klien untuk dijadikan dasar dan bukti yang 

kompeten sebagai landasan dalam menentukan opini. Tujuan dari vouching  

sendiri adalah:  

1. Untuk mempelajari pencatatan akuntansi dalam pembukuan dengan 

mengacu pada bukti dokumentasi yang mendukung. 

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

dokumentasi tertentu yang akan dijadikan dasar sebagai bukti yang 

kompeten. 

3. Untuk menilai keotentikan dari transaksi yang dicatat. 

4. Untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang tidak tercatat maupun 

salah saji dalam pembukuan 

Dalam melakukan vouching, beberapa dokumen yang perlu diperhatikan 

antara lain adalah pencatatan transaksi perusahaan, copy cek untuk 

rekening kliring, bukti invoice pembayaran, bukti kontra bon, rencana 
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anggaran biaya kontraktor, bukti penarikan untuk rekening tabungan, bukti 

transfer untuk rekening tabungan, notulen rapat pertemuan, 

pertanggungjawaban uang muka, bukti pembelian (invoice) dll. Bila 

terdapat pencatatan di jurnal yang tidak sesuai dengan bukti transaksi atau 

terdapat dokumen atau bukti transaksi yang kurang lengkap atau tidak 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, maka hal 

tersebut dijadikan temuan dan dikonfirmasikan kepada klien. 

 

3.2.9. Membuat to notes 

 To notes diperlukan untuk penyusunan draft notes yang akan disertakan 

dalam laporan auditor independen. To notes berisi informasi keuangan 

perusahaan seperti rincian dan perbandingan tahun berjalan dan tahun 

periode sebelumnya mengenai akun kas dan setara kas, piutang usaha, 

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

lain, perpajakan, utang usaha, pendapatan diterima dimuka, utang lain-lain, 

biaya yang masih harus dibayar, utang bank, utang pihak berelasi, provisi 

estimasi imbalan kerja, modal saham, pendapatan usaha, beban 

departementalisasi, beban usaha, pendapatan (beban) lain-lain, laba bersih 

per saham, dan aset dan liabilitas keuangan. 
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3.2.10. Melakukan link atas to notes dengan worksheet 

To notes merupakan catatan keuangan yang berisi akun-akun aset, 

liabilitas, dan ekuitas. Link atas to notes perusahaan klien dibuat untuk 

tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dengan worksheet dalam bentuk 

excel. Link dilakukan agar saldo-saldo akun yang terdapat dalam to notes 

diketahui dengan jelas perhitungan matematisnya. Link dilakukan dengan 

cara menjumlahkan rincian saldo dari suatu akun di worksheet kemudian 

memindahkannya perhitungan tersebut ke akun yang sama yang terdapat 

dalam to notes.  

 

3.2.11. Mencocokan saldo antara rekening koran dengan saldo bank yang tertera 

di laporan keuangan 

 Nominal saldo bank yang tertera di laporan keuangan akan dicocokan 

dengan saldo bank yang berasal dari rekening koran bank, hal ini untuk 

memastikan tidak adanya perbedaan yang terjadi, bila ada perbedaan yang 

terjadi maka auditor akan menanyakan ke pihak manajemen dan 

manajemen akan segera mengambil tindakan seperti melakukan revisi. 

Konfirmasi bank juga diminta untuk mengetahui apakah saldo tersebut 

benar dan masih terdapat di bank. 
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3.2.12. Melakukan reklasifikasi aset tetap 

Reklasifikasi aset tetap dilakukan karena adanya perubahan nominal aset 

tetap, sebagai contoh awalnya sebuah tanah dimiliki oleh perusahaan 

yang awalnya memiliki nominal 38,676,057,338 di reklasifikasi menjadi 

17,037,878,300 dan 21,638,179,038 dikarenakan di atas tanah tersebut 

dibangun lagi perusahaan yang baru. 

 

3.2.13. Melakukan adjustment audit 

Dalam proses audit bila auditor menemukan sesuatu kesalahan maka 

auditor akan melakukan adjustment audit untuk membenarkannya. 

Langkah adjustment audit dilakukan bila auditor sudah memiliki bukti 

yang kuat dan kompeten dalam proses audit. Adjustment audit akan 

didiskusikan kepada klien, klien tidak selalu akan menerima adjustment 

audit yang dilakukan oleh auditor, dikarenakan adjustment audit tersebut 

dapat memiliki dampak yang cukup material terhadap laporan keuangan 

klien. Jika klien tidak dapat menerima adjustment audit maka auditor 

tidak dapat memberikan opini wajar. Auditor harus melakukan 

adjustment audit jika memang ada kesalahan yang material, apabila ada 

kesalahan tetapi auditor membiarkannya dengan memberi opini wajar, 

maka auditor dapat terjerat hukuman karena melanggar peraturan. 
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3.2.14. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Membuat kertas kerja pemeriksaan yang terdiri dari Top Schedule dan 

Lead/Supporting Schedule untuk akun-akun aset, liabilitas, pendapatan, 

dan beban dalam suatu periode. Top schedule adalah kertas kerja yang 

digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul 

pendukung untuk akun-akun yang berhubungan dan untuk 

menggabungkan akun-akun besar yang sejenis, yang jumlah saldonya 

akan dicantumkan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. 

Lead/Supporting Schedule adalah skedul pendukung yang digunakan 

untuk memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang tercantum dalam 

laporan keuangan perusahaan klien untuk mendukung dan menguatkan 

informasi keuangan dan operasional. KKP dibuat untuk 

mendokumentasikan semua prosedur audit dalam rangka memberikan 

opini yang tepat mengenai kewajaran laporan keuangan. Langkah-

langkah penyusunan KKP adalah sebagai berikut: 

1. Membuat lead/supporting schedule 

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

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

dan beban didapat dari worksheet, kemudian saldo inhouse tersebut 

dimasukan ke dalam bagian saldo unaudit pada lead/supporting 

schedule. Saldo unaudit tersebut lalu ditambah saldo mutasi kredit dan 

dikurangi saldo mutasi debit sehingga didapatkan saldo audited. 

Pelaksanaan jasa..., Jordy Tandi, FB UMN, 2014



 29 
 

2. Membuat top schedule 

Top schedule diisi berdasarkan saldo akhir yang diperoleh setelah 

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

telah diperoleh dari lead/supporting schedule dipindahkan ke dalam 

top schedule bagian saldo unaudit. Saldo unaudit tersebut lalu 

ditambah saldo mutasi kredit dan dikurangi saldo mutasi debit 

sehingga didapatkan saldo audited. 

 

3.2.15. Mengedit dan merapikan format draft notes 

Memperbaiki format penulisan draft notes dalam bentuk word yang 

belum rapi dengan mengedit rata kiri dan rata kanan notes, spasi, font, 

margin, typo, memperbaharui SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sesuai 

dengan yang paling baru serta penulisan judul dan penomoran. 

 

3.2.16. Menyusun draft notes untuk laporan auditor independen 

Draft notes akan dimasukan dalam laporan auditor independen. Draft 

notes berisi tentang pendirian perusahaan seperti tanggal berapa 

perusahaan didirikan, nama notaris yang mengesahkan lalu menjelaskan 

kegiatan bisnis yang perusahaan lakukan, nama komisaris dan direksi 

tahun berjalan dan tahun sebelumnya juga di cantumkan. Ikhtisar 

kebijakan akuntansi juga ditulis sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku, ikhtisar kebijakan akuntansi yang ditulis 
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mencakup dasar penyusunan laporan keuangan dan segala instrumen 

keuangan yang berhubungan dengan akun perusahaan dalam laporan 

keuangan. Akun laporan keuangan secara rinci juga dimasukan ke draft 

notes seperti akun kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, 

persediaan, biaya dibayar dimuka, aset tetap, aset lain-lain, perpajakan, 

utang usaha, pendapatan diterima dimuka, utang lain-lain, biaya yang 

masih harus dibayar, utang bank, utang pihak berelasi, provisi estimasi 

imbalan kerja, modal saham, pendapatan usaha, beban departementalisasi, 

beban usaha, pendapatan (beban) lain-lain, laba bersih per saham, dan 

aset dan liabilitas keuangan. 

 

3.2.17. Mencocokan angka yang berada di general ledger dengan angka berada 

di laporan  keuangan 

 General ledger atau buku besar merupakan data yang penting yang harus 

diberikan klien kepada auditor, melalui general ledger atau buku besar 

yang diberikan kita akan mencocokan angka yang tertera di general 

ledger atau buku besar dengan angka yang terdapat di laporan keuangan, 

hal ini bertujuan untuk menemukan apakah klien memiliki salah saji 

material di dalam laporan keuangan. 
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3.2.18. Menghitung rekonsiliasi pajak 

Rekonsiliasi pajak merupakan rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran 

pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi 

pajak dihitung dengan cara laba sebelum pajak dikurangi dan ditambah 

dengan beda temporer dan beda tetap kemudian dikali 25 persen, 

kemudian akan ditemukan apakah perusahaan klien kurang atau lebih 

bayar pajak. 

         

3.2.19. Mencocokan piutang usaha dan utang usaha di laporan keuangan dengan 

aging piutang usaha dan aging utang usaha 

 Aging piutang dan utang usaha berisi rincian piutang dan utang usaha 

yang dimiliki oleh perusahaan klien, daftar perusahaan yang memiliki 

piutang dan utang juga tercatat di dalam aging. Jangka waktu berapa lama 

daftar perusahaan yang memiliki piutang dan utang usaha terhadap 

perusahaan klien juga tercatat, mulai dari dibawah 30 hari, 30 sampai 60 

hari, 60 sampai 90 hari, dan diatas 90 hari. Auditor akan mencocokan 

aging piutang dan utang usaha perusahaan klien untuk memeriksa 

keselarasan angka piutang dan utang usaha klien yang tertera di laporan 

keuangan klien. Utang dan piutang usaha yang lebih dari 90 hari perlu 

dipertanyakan mengapa lama sekali periodenya. 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 8 minggu, dari tanggal 

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

tambahan. Rincian tugas yang dilakukan untuk masing-masing perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Tugas yang dilakukan untuk PT KA 

1. Footing (lampiran 6) 

Menghitung kembali semua total akun yang ada di draft notes 31 

Desember 2013, yang telah disajikan dalam bentuk word, secara 

manual dengan menggunakan kalkulator untuk memastikan tidak 

ada kesalahan perhitungan. Saat melakukan perhitungan, ditemukan 

beberapa saldo akun yang dijumlahkan dengan tidak tepat. Saldo-

saldo akun yang tidak tepat perhitungannya kemudian dituliskan 

perbaikannya di bagian bawah saldo yang salah, misalnya terdapat 

kesalahan dalam perhitungan akun pendapatan usaha PT KA. 

Dalam perhitungan, seharusnya pendapatan usaha tahun 2013 

menghasilkan saldo Rp. 89.120.524.180 namun dalam draft notes, 

total pendapatan usaha tahun 2013 menghasilkan saldo sebesar Rp. 

78.808.337.053 hal ini disebabkan kesalahan rumus perhitungan 

dalam excel. Perbaikan dari hasil perhitungan pendapatan usaha 
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ditulis di bawah saldo yang salah dan diberikan highlight agar dapat 

direview dan diperiksa lagi oleh auditor senior. 

Tabel 3.1 

 Footing Draft Notes PT KA  

 

 

2. Membuat list permintaan data yang diperlukan untuk keperluan 

audit (lampiran 7) 

Dalam proses audit tentunya diperlukan data yang harus disediakan 

klien demi kepentingan audit, data yang diminta akan dijadikan 

sebagai bukti yang kompeten dalam landasan auditor dalam 

membuat opini laporan auditor independen. Berikut adalah 

gambaran contoh list permintaan data untuk PT KA 
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            Tabel 3.2  

              List Permintaan Data PT KA  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Membuat summary to notes (lampiran 8) 

Trial balance PT KA yang sudah diberikan oleh klien akan 

dikelompokan sesuai akunnya, yang bertujuan untuk memudahkan 

proses penyusunan laporan keuangan. Misalnya akun PT KA yang 

bersangkutan dengan kas dan bank akan dikelompokan ke dalam 

kas dan setara kas, akun yang bersangkutan dengan beban akan di 

masukan ke beban departementalisasi. 
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       Tabel 3.3. 

               summary to notes PT KA 

 

 

4. Menyusun Laporan Posisi Keuangan  tahun 2013 berdasarkan 

summary to notes (lampiran 9) 

Setelah membuat summary to notes PT KA, penyusunan laporan 

posisi keuangan PT KA pun dilakukan dengan cara melakukan link 

summary to notes yang sudah dibuat dengan Laporan Posisi 

Keuangan secara langsung, hal ini memudahkan auditor untuk 

memeriksa sumber angka yang terdapat di Laporan Posisi 

Keuangan berasal. 

 

Pelaksanaan jasa..., Jordy Tandi, FB UMN, 2014



 36 
 

Tabel 3.4. 

               Laporan Posisi Keuangan PT KA  
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5. Menyusun Laporan Laba Rugi tahun 2013 berdasarkan summary to 

notes (lampiran 10) 

Setelah membuat summary to notes PT KA, penyusunan laporan 

laba rugi PT KA pun dilakukan dengan cara melakukan link 

summary to notes yang sudah dibuat dengan Laporan Laba Rugi 

secara langsung, hal ini memudahkan auditor untuk memeriksa 

sumber angka yang terdapat di Laporan Laba Rugi berasal. 

                              Tabel 3.5.  

                  Laporan Laba Rugi PT KA  
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6. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2013 berdasarkan 

summary to notes (lampiran 11) 

Setelah membuat summary to notes PT KA, penyusunan laporan 

perubahan ekuitas PT KA pun dilakukan dengan cara melakukan 

link summary to notes yang sudah dibuat dengan laporan 

perubahan ekuitas secara langsung, hal ini memudahkan auditor 

untuk memeriksa sumber angka yang terdapat di Laporan 

Perubahan Ekuitas berasal. 
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                             Tabel 3.6. 

  Laporan Perubahan Ekuitas PT KA (lampiran 11) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Menyusun Laporan Arus Kas tahun 2013 berdasarkan summary to 

notes (lampiran 12) 

Setelah membuat summary to notes PT KA, penyusunan laporan 

arus kas PT KA pun dilakukan dengan cara melakukan link 

summary to notes yang sudah dibuat dengan laporan arus kas 

secara langsung, hal ini memudahkan auditor untuk memeriksa 

sumber angka yang terdapat di Laporan Arus Kas berasal. 

 

 

 

 

Pelaksanaan jasa..., Jordy Tandi, FB UMN, 2014



 40 
 

                              Tabel 3.7. 

                   Laporan Arus Kas PT KA  
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8. Vouching penambahan aset tetap yang dimiliki PT KA (lampiran 

13) 

Vouching yang dilakukan di PT KA dilakukan untuk menguji 

keberadaan dan keabsahan nominal penambahan aset tetap di PT 

KA sebesar Rp. 55.232.610.184. Untuk menguji nilai sebesar Rp. 

55.232.610.184 ini auditor meminta RAB (rencana anggaran biaya) 

kontraktor serta bukti voucher invoice pembayaran kepada 

kontraktor. Bukti-bukti seperti RAB dan voucher invoice 

pembayaran ini yang akan dijadikan dasar sebagai bukti 

keberadaan  dan keabsahan penambahan aset tetap PT KA. 

                               Tabel 3.8.  

       Vouching penambahan aset tetap PT KA  
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                                Tabel 3.9.  

       Vouching penambahan aset tetap PT KA  
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                               Tabel 3.10.  

         Vouching penambahan aset tetap PT KA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan jasa..., Jordy Tandi, FB UMN, 2014



 44 
 

                               Tabel 3.11. 

        Vouching penambahan aset tetap PT KA  
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                               Tabel 3.12.  

        Vouching penambahan aset tetap PT KA  
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9. Membuat to notes PT KA (lampiran 14) 

To notes PT KA mengandung informasi mengenai laporan 

keuangan yang dimiliki PT KA secara rinci, to notes yang dibuat 

berdasarkan tahun berjalan dan tahun periode sebelumnya. 

                                Tabel 3.13. 

                            To Notes PT KA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Melakukan link atas to notes dengan worksheet (lampiran 14) 

To notes merupakan catatan keuangan yang berisi akun-akun aset, 

liabilitas, dan ekuitas. To notes perusahaan klien dibuat untuk 

tahun yang berakhir 30 Desember 2013 dengan worksheet dalam 

bentuk excel. Link dilakukan agar saldo-saldo akun yang terdapat 
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dalam to notes diketahui dengan jelas perhitungan matematisnya. 

Link dilakukan dengan cara menjumlahkan rincian saldo dari suatu 

akun di worksheet kemudian memindahkannya perhitungan 

tersebut ke akun yang sama yang terdapat dalam to notes. 

                                      Tabel 3.14.  

     Melakukan link atas to notes dengan worksheet PT KA 
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                                   Tabel 3.15.  

Melakukan link atas to notes dengan worksheet PT KA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Mencocokan saldo antara rekening koran dengan saldo bank yang 

tertera di laporan keuangan PT KA (lampiran 15)  

 Nominal saldo bank yang tertera di laporan keuangan akan 

dicocokan dengan saldo bank yang berasal dari rekening koran 

bank, hal ini untuk memastikan tidak adanya perbedaan yang 

terjadi, bila ada perbedaan yang terjadi maka auditor akan 
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menanyakan ke pihak manajemen dan manajemen akan segera 

mengambil tindakan seperti melakukan revisi. Konfirmasi bank 

juga diminta untuk mengetahui apakah saldo tersebut benar dan 

masih terdapat di bank. Dalam proses pencocokan ini ditemukan 

kendala yaitu perbedaan saldo bank mutiara, di rekening koran 

bank mutiara saldo tersebut bernilai sebesar Rp. 0, sedangkan di 

laporan keuangan saldo bank mutiara masih tertulis sebesar Rp. 

6.841.493. Kami pun mengkonfirmasi dengan pihak klien dank 

lien mengatakan kepada auditor untuk melakukan adjustment 

audit sesuai dengan rekening koran. Adjustment audit pun 

dilakukan sehingga membuat saldo bank mutiara menjadi sebesar 

Rp. 0 sesuai rekening koran. 

                            Tabel 3.16.  

    Pencocokan saldo laporan keuangan PT KA  
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12.  Melakukan reklasifikasi aset tetap PT KA (lampiran 16) 

PT KA pada awalnya memiliki aset tetap berupa tanah bernilai 

sebesar Rp. 38.676.057.338. di tanah tersebut berdiri bangunan 

perusahaan A. Kemudian di tanah tersebut dibangun perusahaan B 

yang membuat nilai tanah perusahaan A berkurang menjadi Rp. 

17.037.878.300 dikarenakan perusahaan B membangun sebesar 

nilai Rp. 21.638.179.038 di atas tanah tersebut. Langkah yang 

dilakukan kemudian melakukan reklasifikasi nilai tanah PT KA. 

                               Tabel 3.17.  

     Reklasifikasi aset tetap berupa tanah PT KA 

 

 

 

 

13. Melakukan adjustment audit PT KA (lampiran 17) 

 Dalam proses audit bila auditor menemukan sesuatu kesalahan 

maka auditor akan melakukan adjustment audit untuk 

membenarkannya. Langkah adjustment audit dilakukan bila 

auditor sudah memiliki bukti yang kuat dan kompeten dalam 

proses audit. Adjustment audit akan didiskusikan kepada klien, 

klien tidak selalu akan menerima adjustment audit yang dilakukan 

oleh auditor, dikarenakan adjustment audit tersebut dapat 
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memiliki dampak yang cukup material terhadap laporan keuangan 

klien. Jika klien tidak dapat menerima adjustment audit maka 

auditor tidak dapat memberikan opini wajar. Auditor harus 

melakukan adjustment audit jika memang ada kesalahan yang 

material, apabila ada kesalahan tetapi auditor membiarkannya 

dengan memberi opini wajar, maka auditor dapat terjerat hukuman 

karena melanggar peraturan. Adjustment audit yang dilakukan di 

PT KA mengenai perpajakan pembangunan 1 PT KA. PT KA 

memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 89.120.524.181. Menurut 

perhitungan seharusnya PT KA membayar pajak pembangunan 1 

sebesar 10 persen dari pendapatan usaha tersebut yaitu sebesar Rp. 

8.912.052.000, tetapi jumlah yang dibayarkan PT KA hanya 

sebesar Rp. 3.424.371.712. PT KA kurang membayar pajak 

pembangunan 1 sebesar Rp. 5.487.680.288. Adjustment audit pun 

dilakukan sebesar Rp. 5.487.680.288. Jurnal adjustment audit nya 

sebagai berikut : 

 Utang pemegang saham   xxx 

Pajak pembangunan 1    xxx 
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                              Tabel 3.18. 

                          Adjustment Audit 

 

 

 

   

 

 

 

 

14. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PT KA (lampiran 18) 

Membuat kertas kerja pemeriksaan yang terdiri dari Top Schedule 

dan Lead/Supporting Schedule untuk akun-akun aset, liabilitas, 

pendapatan, dan beban dalam suatu periode. Top schedule adalah 

kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang 

dicatat dalam skedul pendukung untuk akun-akun yang 

berhubungan dan untuk menggabungkan akun-akun besar yang 

sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan 

keuangan dalam satu jumlah. Lead/Supporting Schedule adalah 

skedul pendukung yang digunakan untuk memverifikasi dan 

menganalisis unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan 
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perusahaan klien untuk mendukung dan menguatkan informasi 

keuangan dan operasional.  

a. Informasi yang diperlukan untuk penyusunan supporting 

schedule berasal dari worksheet per 31 Desember 2013. 

Pengisian supporting schedule dilakukan dengan mengambil 

angka dari saldo akhir 31 Desember 2013 dari worksheet. Angka 

tersebut kemudian dimasukan ke supporting schedule pada 

kolom saldo inhouse 31 Desember 2013. 

                          Tabel 3.19. 

               Supporting Schedule PT KA  

 

 

 

 

 

 

 

b. Setelah mengisi supporting schedule, jumlah akhir saldo inhouse 

31 Desember 2013 kemudian dipindahkan ke dalam top 

schedule. 
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                              Tabel 3.20. 

                       Top Schedule PT KA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Mengedit dan merapikan format draft notes PT KA (lampiran 19) 

Memperbaiki format penulisan draft notes dalam bentuk word 

yang belum rapi dengan mengedit rata kiri dan rata kanan notes, 

spasi, font, margin, typo, memperbaharui SAK (Standar Akuntansi 

Keuangan) sesuai dengan yang paling baru serta penulisan judul 

dan penomoran 
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                             Tabel 3.21. 

                        Draft Notes PT KA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Tabel 3.22.  

                          Draft Notes PT KA 
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16. Menyusun draft notes untuk laporan auditor independen (lampiran 

19) 

Draft notes akan dimasukan dalam laporan auditor independen. 

Draft notes berisi tentang pendirian perusahaan seperti tanggal 

berapa perusahaan didirikan, nama notaris yang mengesahkan lalu 

menjelaskan kegiatan bisnis yang perusahaan lakukan, nama 

komisaris dan direksi tahun berjalan dan tahun sebelumnya juga di 

cantumkan. Ikhtisar kebijakan akuntansi juga ditulis sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan yang berlaku, ikhtisar kebijakan 

akuntansi yang ditulis mencakup dasar penyusunan laporan 

keuangan dan segala instrumen keuangan yang berhubungan 

dengan akun perusahaan dalam laporan keuangan. Akun laporan 

keuangan secara rinci juga dimasukan ke draft notes seperti akun 

kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, 

biaya dibayar dimuka, aset tetap, aset lain-lain, perpajakan, utang 

usaha, pendapatan diterima dimuka, utang lain-lain, biaya yang 

masih harus dibayar, utang bank, utang pihak berelasi, provisi 

estimasi imbalan kerja, modal saham, pendapatan usaha, beban 

departementalisasi, beban usaha, pendapatan (beban) lain-lain, 

laba bersih per saham, dan aset dan liabilitas keuangan. 
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                              Tabel 3.23. 

                        Draft Notes PT KA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Mencocokan angka yang berada di general ledger dengan angka 

berada di laporan  keuangan (lampiran 20) 

Setiap akun yang tertera di laporan keuangan harus di pastikan 

keabsahannya melalui pencocokan dengan general ledger untuk 

mencegah terjadinya salah saji material atau kesalahan error yang 

dimiliki oleh pihak manajemen. 
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                             Tabel 3.24.  

          General Ledger persediaan PT KA 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Menghitung rekonsiliasi pajak (lampiran 21) 

Rekonsiliasi pajak merupakan rekonsiliasi antara laba sebelum 

taksiran pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena 

pajak. Rekonsiliasi pajak dihitung dengan cara laba sebelum pajak 

dikurangi dan ditambah dengan beda temporer dan beda tetap 

kemudian dikali 25 persen, kemudian akan ditemukan apakah 

perusahaan klien kurang atau lebih bayar pajak. 
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                           Tabel 3.25.  

                 Rekonsiliasi Pajak PT KA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Mencocokan piutang usaha dan utang usaha di laporan keuangan 

dengan aging piutang usaha dan aging utang usaha (lampiran 22) 

Pencocokan aging piutang dan utang usaha dengan piutang dan 

utang usaha yang tertera di laporan keuangan untuk memeriksa 

apakah terdapat salah saji atau kesalahan input yang dilakukan 

oleh pihak manajemen. 
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                         Tabel 3.26. 

           Aging Piutang dan Utang usaha  
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                             Tabel 3.27.  

              Aging Piutang dan Utang usaha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan jasa..., Jordy Tandi, FB UMN, 2014



 62 
 

2. Tugas yang dilakukan untuk PT SP 

1. Menyusun to notes PT SP (lampiran 14) 

To notes PT SP mengandung informasi mengenai laporan keuangan 

yang dimiliki PT SP secara rinci, to notes yang dibuat berdasarkan 

tahun berjalan dan tahun periode sebelumnya. 

                                   Tabel 3.28.  

                                To Notes PT SP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menyusun permintaan data yang masih pending (lampiran 7) 

Permintaan data yang di minta pada PT SP masih banyak yang belum 

diberikan dalam waktu yang cukup lama, untuk itu auditor melakukan 

list ulang untuk data yang belum di dapatkan. 
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                               Tabel 3.29.  

          List Permintaan Data yang Pending PT SP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tugas yang dilakukan untuk PT KK 

1. Menyusun draft notes (lampiran 19) 

Draft notes akan dimasukan dalam laporan auditor independen. 

Draft notes berisi tentang pendirian perusahaan seperti tanggal 

berapa perusahaan didirikan, nama notaris yang mengesahkan lalu 

menjelaskan kegiatan bisnis yang perusahaan lakukan, nama 

komisaris dan direksi tahun berjalan dan tahun sebelumnya juga di 

cantumkan. Ikhtisar kebijakan akuntansi juga ditulis sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan yang berlaku 
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                                 Tabel 3.30. 

                           Draft Notes PT KK 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Kendala yang ditemukan 

1. PT KA 

Proses permintaan data PT KA cukup sulit dikarenakan data-data yang 

diminta auditor tidak diterima, hal ini membuat proses audit  menjadi 

lebih lama dan tertunda. 

2. PT SP 

Proses permintaan data PT SP cukup sulit dikarenakan data-data yang 

diminta auditor tidak diterima, hal ini membuat proses audit  menjadi 

lebih lama, padahal waktu untuk melakukan final terhadap laporan 

sudah dekat. 

3. PT KK 

Dalam proses audit PT KK tidak ada kendala yang dialami. 

Pelaksanaan jasa..., Jordy Tandi, FB UMN, 2014



 65 
 

3.3.3. Solusi atas kendala yang ditemukan 

1. Solusi untuk kendala pada PT KA 

 Tim auditor mendatangi kantor pusat operasional perusahaan, 

kemudian menanyakan data-data yang tidak kunjung diberikan 

kepada direktur keuangan PT KA, setelah itu direktur keuangan PT 

KA  memberi solusi dengan cara mempertemukan langsung tim 

auditor dengan chief accounting PT KA. Tim auditor pun meminta 

data yang belum diberikan kepada auditor melalui chief accounting 

PT KA, kemudian data yang diminta auditor pun akhirnya diberikan. 

 

2. Solusi untuk kendala pada PT SP 

Tim auditor langsung mendatangi ke kantor pusat operasional 

perusahaan, di temukan ternyata sumber masalahnya adalah sumber 

daya manusia yang sedikit, bagian akuntansi perusahaan hanya satu 

orang dan sedang dalam masa yang sibuk. Data-data yang belum 

diberikan segera diminta langsung kepada pihak yang bersangkutan 

dan data pun diterima segera, proses audit pun dapat berjalan 

kembali. 

3. Solusi untuk kendala PT KK 

    Dalam proses audit PT KK tidak ada kendala yang dialami. 

Pelaksanaan jasa..., Jordy Tandi, FB UMN, 2014




