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Laporan Tugas Akhir ini mengenai pelaksanaan general audit laporan 

keuangan oleh KAP AAMM pada klien lama yaitu PT AM tahun 2016. 

Perusahaan sebagai Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan 

tahunan yang disertai dengan laporan akuntan dan harus sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku. Penggunaan laporan keuangan yang bermacam-macam 

yaitu pihak internal dan pihak eksternal sehingga diperlukan adanya audit atas 

laporan keuangan, dengan adanya audit laporan keuangan diharapkan laporan 

keuangan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku serta laporan keuangan 

agar terhindar dari salah saji. Ruang lingkup usaha PT AM sebagai Manajer 

Investasi sehingga wajib melaporkan audited financial statements. 

 

Pelaksanaan general audit PT AM dilakukan melalui beberapa tahap 

meliputi, 1) Tahap awal merupakan penerimaan perikatan dengan mengevaluasi 

integritas manajemen, menilai kemampuan auditor, mengevaluasi independensi, 

menilai kompetensi audit, membuat surat perikatan, 2) Tahap perencanaan audit 

dengan memahami bisnis dan industri klien, menentukan materialitas awal, 

melakukan prosedur analitis, menyusun program audit, memahami pengendalian 

intern klien dan menentukan sampel, 3) Tahap pelaksanaan audit dilakukan 

dengan pengujian substansif terhadap akun-akun yang ada pada laporan keuangan, 

membuat surat konfirmasi dan mengumpulkan bukti audit. Pengujian substantif 

dilakukan pada akun kas dan setara kas, Aset keuangan pada nilai wajar melalui 

laporan laba rugi, Piutang lain-lain, Biaya yang masih harus dibayar, utang lain-

lain, kewajiban imbalan kerja, ekuitas, pendapatan, 4) Tahap pelaporan, auditor 

membuat laporan audit atau draft audit kemudian menerbitkan LAI.  

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka opini audit yaitu menyajikan secara 

wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT AM tanggal 31 

Desember 2016, serta kinerja keuangan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
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