
ABSTRAK 

Laporan tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan Audit Laporan 

Keuangan Pada  Koperasi “NM” Tahun 2016 Oleh Kap Drs. Henry & 

Sugeng Yogyakarta”. Laporan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi oleh intensitas 

kepentingan terhadap laporan keuangan. Laporan Keuangan digunakan sebagai 

alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas operasi suatu 

entitas/perusahan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan tersebut. Laporan Keuangan harus mencerminkan secara wajar 

kejadian-kejadian suatu entitas/perusahaan. Banyak pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, diantaranya pemilik perusahaan itu 

sendiri, kreditur, lembaga keuangan, investor, pemerintah, masyarakat umum dan 

pihak-pihak lainnya. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus mudah dipahami, relevan, 

andal dan dapat diperbandingkan sehingga dapat bermanfaat bagi para 

pemakainya. Selain itu laporan keuangan  harus bersifat wajar dan tidak memihak. 

Sehingga untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan, maka perlu adanya pihak ketiga yang independen yaitu Auditor yang 

dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP).  Tujuan dari Laporan Tugas 

akhir ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur 

pelaksanaan audit laporan keuangan pada Koperasi “NM” yang dilaksanakan oleh 

KAP Drs. Henry & Sugeng. Objek dari penulisan adalah semua pelaksanaan 

pengujian terhadap akun Kas, Aset Tetap dan Inventaris didasarkan dari hasil 

program magang di Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugenguntuk 

mengaudit Koperasi “NM” yang merupakan salah satu lembaga keuangan bukan 

bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan 

memberikan pinjaman uang kepada masyarakat. Adapun hasil pelaksanaan audit 

Koperasi “NM” yaitu, ada 4 tahapan audit yaitu tahap perikatan, tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Dari hasil pemeriksaan 

yaitu kas disajikan sebesar Rp4.102.830.723, dan Aset Tetap dan Inventaris 

disajikan sebesar Rp261.108.150. Tahapan yang dilaksanakan untuk mengaudit 

akun-akun tersebut sesuai dengan prosedur audit dalam program audit. Auditor 

telah melaksanakan audit sesui dengan program audit yang telah disusun oleh 

KAP Drs. Henry & Sugeng. 
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