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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan  

Kegiatan audit telah dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan 

Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan 

pengujian yang telah dilaksanakan selama kegiatan magang di PT HL, dokumen 

yang digunakan untuk vouching seperti rekap penjualan dan faktur pajak penjualan 

telah sesuai tanpa adanya salah saji dan laporan penjualan telah dicatat secara wajar. 

Berdasarkan atas hasil prosedur audit pada transaksi penjualan dapat disimpulkan 

bahwa perlunya vouching untuk memastikan bahwa kelengkapan dan keberadaan 

dokumen memang benar-benar ada, serta dapat membantu auditor dalam menguji 

kesesuaian dan ketepatan dokumen. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat 

apakah nama pelanggan, nama barang, kuantitas, nominal dll telah sesuai. Serta 

otorisasi pada dokumen juga perlu diperhatikan, karena jika otorisasi tidak lengkap 

maka akan mempengaruhi pengisian pada data sampling. 

 

5.2 Saran 

Pengalaman selama magang, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP 

Buntaran dan Lisawati telah berjalan dengan baik, tim audit juga dapat 

menyelesaikan proses audit tepat waktu sesuai dengan perkiraan. Berdasarkan 

permasalahan yang ditemukan, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan pihak 

yang berurusan langsung dengan sistem dokumentasi bukti atas transaksi penjualan 

perusahaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan yang sama seperti 

dokumen yang hilang dikarenakan penataan dokumen yang kurang rapi. Karena 

pada saat proses vouching berlangsung, dokumen yang tidak ada tersebut akan 

mempengaruhi data kelengkapan pada sampling auditor.
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