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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you 

back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised 

you.” (Genesis 28:15) 

“Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku 

menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan Aku mau menanggung kamu 

terus; Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.” (Yesaya 46:4) 

“Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang 

lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti 

Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.” (Kolose 3:13) 

 

 

 

 

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK: 

 Kedua orang tuaku tersayang. 

 Seluruh keluarga besar, sahabat-sahabat, dan 

rekan saya. 
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ABSTRAK 

Sikap independensi adalah salah satu etika yang secara mutlak harus 

dimiliki oleh auditor ketika sedang melaksanakan tugas pengauditan karena sikap 

independensi auditor merupakan kunci utama dari profesi seorang auditor. 

Kebutuhan jasa auditing dalam suatu perusahaan semakin lama semakin besar dan 

dapat mempengaruhi perkembangan profesi akuntan di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis penerapan prosedur uji pengendalian siklus 

penjualan yang ada pada KAP Buntaran & Lisawati. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi 

perusahaan klien KAP Buntaran & Lisawati, baik klien lama maupun klien baru. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, bagan, ataupun gambar. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari data rekapitulasi 

penjualan dan pisah batas penjualan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. 

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan prosedur uji pengendalian siklus 

penjualan yang ada di KAP Buntaran & Lisawati sudah sesuai dengan prosedur 

audit yang berlaku umum. 

 

Kata Kunci: Prosedur uji pengendalian, siklus penjualan 
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ABSTRACT 

Independent attitude is one of ethics that absolutely must be mine by 

auditors while doing the task of auditing, because auditor independent’s is first 

point of auditor profession. The need of auditing services in company gets bigger 

and can affect the development of professional accountants in Indonesia. The 

study aims to analyze the implementation of the sales cycle control test 

procedures on KAP Buntaran & Lisawati. 

The populations in this study are the companies that be the client company 

of KAP Buntaran & Lisawati, both old clients and new clients. The type of data 

used in this study is a qualitative data, which is the data in the form of words, 

sentences, the charts, or pictures. The source of data in this study is a secondary 

data were derived from data of the recapitulation of the sales and cut off sales that 

happened in a given period. This research result indicates the implementation of 

the sales cycle control test procedures on KAP Buntaran & Lisawati is in 

conformity with the procedure of the audit. 

 

Keywords: Control test procedures, sales cycle 

 

 


