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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penerapan proses audit pengendalian atas akun 

kas dan setara kas di KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, 

Palilingan & Rekan dan megaudit di PT. KDI, sebelum melakukan 

audit di suatu perusahaan seorang auditor terutama auditor eksternal 

harus mengetahui bisnis klien terlebih dahulu pada tempat 

dilaksanakannya audit (Understanding Client Bussines). Para auditor 

pun juga harus mematuhi apa yang telah menjadi prosedur pekerjaan 

mereka terutama untuk mengaudit akun kas dan setara kas. Dari 

kendala yang dihadapi pada PT. KDI sebelum menerbitkan buku atau 

sudah siap untuk diaudit seharusnya perusahaan harus tepat waktu 

dalam pencatatan atas transaksi yang terjadi dan sesuai dengan fakta 

dilapangan setelah itu perusahaan klien harus me-review ulang atas 

pencatatan yang dilakukan dengan tepat dan akurat. Bukti atas 

transaksi – transaksi yang dilakukan oleh perusahaan klien haruslah 

dilengkapi dengan ototrisasi yang lengkap sesuai dengan pihak yang 

berwenang di perusahaan tersebut yang bertujuan untuk keabsahan 

bukti – bukti atas transaksi – transaksi yang terjadi. 
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5.2  Saran 

Peserta magang yang merupakan peserta magang di KAP 

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan bahwa 

seluruh prosedur yang telah dibuat dengan rinci telah berjalan 

dengan baik dan untuk kendala – kendala yang terjadi itu terdapat 

diluar dari pengerjaan prosedur yang ada, Peserta magang berharap 

agar lebih mempertahankan konsistensi, komitmen, dan independensi 

untuk menjadi seorang auditor profesional. 

Peserta magang juga menemukan beberapa kendala yang 

telah dihadapi. Peserta magang berharap kepada PT. KDI untuk 

selalu tepat waktu dalam memberikan data – data perusahaan 

terutama data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit karena data -  

data tersebut sangat penting dalam berhasilnya pelaksanaan audit 

maupun untuk mempersingkat waktu pelaksanaan audit yang 

dilakukan oleh auditor eksternal dan juga perusahaan harus 

memeriksa ulang atas pencatatan yang telah terjadi sesuai dengan 

transaksi – transaksi yang ada sebelum diberikan kepada auditor 

eksternal. 
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