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A13STRAKSI 

Tujuan dari makalah akhir ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab 
dan pcngalaman auditor dalam mcndeteksi kekeliruan dan ketidakberesan pada 
laporan kcuangan. 

Tanggung jawab auditor dalam kaitannya dcngan kckcliruan dan 
ketidakbercsan pada laporan kcuangan adalah mcncntukan rcsiko bahwa 
kckcliruan dan kctidakbcrcsan pada laporan kcuangan kcmungkinan 
menyebabkan laporan keuangan bcrisi salah saji material, bcrdasarkan itu auditor 
harus merancang auditnya utnuk memberikan keyakinan yang mcmadai bagi 
pendeteksian dan ketidakberesan pada laporan keuangan, melaksanakan audit 
dcngan scksama pada tingkat skeptisme professional yang semestinya dan menilai 
tcmuannya. Auditor harus mclaporkan kekeliruan dan ketidakbcrcsan pad a 
laporan keuangan. 

Pengalaman auditor sangatlah penting lItnuk dapat dipergunakan dalam 
mendctcksi kckeliruan dan kctidakbcresan pada laporan keuangan. scmakin 
auditor berpengalaman, maka auditor akan semakin mudah untuk mencmukan 
kckcliruan dan kctidakbcrcsan yang tcrjadi pada laporan kcuangan, begitu juga 
scbaliknya jika auditor mcmpunyai pengalaman sedikit maka auditor tersebut 
akan sulit untuk menemukan kckeliruan dan ketidakberesan pada laporan 
kcuangan. 
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