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Abstrak 

Laporan tugas akhir ini menjelaskan proses pelaksanakan audit laporan keuangan pada 

klien lama yaitu PT PCF yang dilakukan oleh KAP AAMM pada tahun buku 2016. 

Pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan PT PCF perlu dilakukan  untuk memastikan 

laporan keuangan sudah dicatat, disusun dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan di 

indonesia. Selain itu audit dilakukan untuk memastikan laporan keuangan terbebas dari 

kesalahan yang material. Laporan audit dapat digunakan perusahaan untuk memperluas 

ketersediaan modal perusahaan yang salah satunya dengan mengajukan pinjaman ke bank.  

Pelaksanaan audit pada PT PCF mengacu pada standar audit yang ditetapkan oleh 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Proses pelaksanaan audit PT PCF sebagai klien 

lama dilakukan melalui empat tahapan meliputi, 1) tahap penerimaan perikatan audit yang 

menekankan pada evaluasi integritas manajemen dan identifikasi kondisi khusus dan risiko 

luar biasa, 2) tahap perencanaan audit yang menekankan pada pemahaman terhadap bisnis 

dan industri klien, 3) tahap pelaksanaan audit yang menekankan pada pengujian pengendalian 

internal untuk menilai risiko pengendalian, dan pengujian substantif akun-akun dalam lporan 

keuangan, serta terakhir 4) tahap pelaporan audit. Pengujian pengendalian internal dilakukan 

dengan menilai pengendalian organisasi dan personalia, pengendalian akuntansi, 

pengendalian administrasi dan pengendalian masing-masing akun dalam laporan keuangan. 

Pengujian substantif dilakukan pada akun kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, 

biaya dibayar di muka, pajak dibayar dimuka, aset tetap, aset lain-lain, utang lain-lain, utang 

pajak, utang jangka panjang, modal, pendapatan dan pendapatan (beban) lain-lain. 

Pelaksanaan audit laporan keuangan PT PCF menghasilkan beberapa temuan audit 

yang kemudian dibuatkan usulan jurnal. Jurnal temuan audit meliputi jurnal reklasifikasi dan 

jurnal penyesuaian. Jurnal reklasifikasi digunakan untuk temuan akun kas, aset tetap. Jurnal 

penyesuaian digunakan untuk temuan akun kas, pajak dibayar dimuka, utang pajak, tambahan 

modal disetor dan akun aset tetap.  

Kata kunci: audit laporan keuangan, pernyataan standar audit, tahap pelaksanaan audit, 

pengendalian internal, jurnal. 

 


