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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan-perusahaan 

baru muncul  pada tiap hari dengan berbagai jenis antara lain 

dalam bentuk Perseroan Terbatas, maupun Persekutuan. Hal 

ini membantu untuk meningkatkan pendapatan pajak Negara 

sehingga setiap perusahaan seharusnya membayar pajak 

sesuai dengan ketetapan Negara. Berdasarkan surat Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

121/MPP/Kep/2/2002 bahwa setiap perusahaan wajib 

melampirkan laporan keuangan diaudit saat membayar pajak 

dimana Pengauditan atas laporan keuangan  tersebut harus 

dilakukan oleh auditor independen. 

Audit menjadi salah satu kegiatan yang penting dan wajib 

dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat memberikan 

tanggung jawab dan rasa keamanan bagi para pemegang 

saham yang mempunyai investasi ataupun modal terhadap 

perusahaan tersebut, serta memberikan  akses bagi Perusahaan 

untuk meminjam dana ataupun modal kepada bank ataupun 

kreditor lainnya yang mensyaratkan perusahaan untuk diaudit

 Hal itu didukung oleh (Soekrisno dan 
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Hoesada:2012:9) yang menyatakan audit adalah suatu 

pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh 

pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah 

disusun oleh pihak manajemen beserta dengan catatan-catatan 

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan 

untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan milik suatu entitas tersebut. 

Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, 

Achmad, Suharli dan Rekan yang berada di Jalan Ngangel 

Jaya no 90, Surabaya merupakan salah satu kantor akuntan 

publik yang terkenal di daerah Surabaya dan sekitarnya. KAP 

tersebut memilik bberbagai macam jenis klien yang memiliki 

jenis usaha yang berbeda pula. PT X merupakan salah satu 

klien audit dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, 

Achmad, Suharli & rekan. Entitas tersebut bergerak dalam 

bidang penyaluran Gas yang terletak pada Kota Gresik, Jawa 

timur. Penyaluran yang dilakukan oleh entitas menggunakan 

pipa, dimana pipa tersebut dihubungkan ke kapal tangker 

milik Pertamina yang menampung gas alam tersebut. Saat 

penyaluran dari laut ke darat tersebut inilah PT X dapat 

mengakui Pendapatan. 

Siklus pengeluaran atau siklus biaya merupakan suatu 

siklus yang penting dalam perusahaan karena siklus ini 

merupakan sebuah proses pengakuan biaya yang berasal dari 

http://ilmuakuntansi.web.id/motivasi-manajemen-laba/
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kegiatan ekonomi entitas dalam menjalankan usaha bisnisnya. 

Dalam siklus ini terdapat beberapa transaksi yang dapat 

mempengaruhi entitas  yaitu transaksi pembelian atas aktiva 

tetap, berbagai biaya, dan transaksi lainnya yang berasal dari 

siklus lainnya yang membuat entitas mengeluarkan kas. audit 

atas siklus biaya dapat membantu auditor mengetahui 

pengeluaran kas yang dilakukan oleh entitas dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Dalam kasus PT X yang 

merupakan Perusahaan yang mendistribusikan dan 

menyimpan gas, Pemagang ingin melakukan audit atas biaya 

yang terjadi dalam melakukan operasinya.  

.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah 

melakukan pembahasan tentang audit keuangan terkait akun 

beban operasi yang terjadi pada PT X untuk laporan keuangan 

tahun 2015.  

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup laporan magang ini meliputi pekerjaan 

penulis dalam melakukan kegiatan audit laporan keuangan 

pada PT X sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh 

partner selama kegiatan magang dan memberikan pembahasan 
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yang berhubungan dengan beban operasi perusahaan yang 

terkait dalam sistem pengeluaran perusahaan.  

 

1.4  Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

 

a. Manfaat akademik 

Sebagai media pembelajaran dalam menerapkan audit 

terhadap perusahaan yang berhubungan dengan minyak 

dan gas, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang 

sejenis. 

b. Manfaat Praktik 

Membantu Kantor Akuntan Publik khususnya KAP Paul 

Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & rekan 

untuk melakukan kegiatan Audit atas Laporan Keuangan 

terhadap PT X sesuai dengan prosedur yang diberikan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan yang akan dibahas 

pemagang meliputi : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi dasar pemikiran yang melatar belakangi 

penelitian ini yang digunakan pemagang untuk 
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perumusan masalah. Selain itu berisi juga tujuan dan 

kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini serta 

sistematika pembahasan yang memberikan gambaran 

umum atas laporan penelitian ini 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang akan 

dipakai oleh pemagang sebagai suatu dasar teori 

dalam melakukan pembahasan dalam laporan magang 

ini dan rerangka berpikir yang merupakan Seluruh 

pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa selama 

magang. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang 

dipakai oleh pemagang dalam pelaksanaan kegiatan 

magang 

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan mengulas  deskripsi dan analisis 

data, serta pembahasan atas temuan atau hasil yang 

diperoleh berdasarkan pemahaman atas teori-teori 

atau konsep-konsep yang mendasarinya 

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran bagi 

perusahaan yang diteliti 

 


