
44 
 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam 

proses pengauditan entitas utang dagang di PT W, penulis tidak 

banyak mengalami kendala. Kendala yang dialami penulis 

adalah kurangnya kerja sama antara pihak klien dengan tim 

audit. Kurangnya kerja sama ini dikarenakan pihak klien dalam 

memberi data kepada tim audit memerlukan waktu yang sedikit 

lama, sehingga tim audit harus menunggu. Kendala yang lain 

adalah saat mengerjakan prosedur subsequent. Pihak klien tidak 

memberi tanggal pelunasan pada rincian utang dagang, sehingga 

sedikit menyulitkan penulis untuk mengetahui tepatnya tanggal 

realisasi utang tersebut. Namun, hal ini dapat diatasi dengan 

membandingkan rincian utang dagang tahun 2018 dan rincian 

utang tahun 2019. Dalam pencatatan utang dagang yang 

dilakukan PT W, PT W telah mencatat dengan lengkap dan 

akurat sehingga penulis tidak menemukan adanya temuan.  

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan, penulis 

menyimpulkan bahwa dalam proses pengauditan utang di PT W 

telah membuktikan asersi kelengkapan, asersi keakuratan, serta 

pelunasan utang – utang tersebut tepat waktu, dan tidak ada 

yang jatuh tempo. 
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5.2 Saran  

Adapun saran – saran yang disampaikan berdasarkan 

pengalaman selama Praktik Kerja Lapangan untuk PT W yaitu, 

dalam melakukan prosedur subsequent, agar memudahkan 

auditor untuk mengetahui tanggal pelunasan utang – utang yang 

ada, sebaiknya PT W mencantumkan tanggal bayar pada rincian 

utang dagang sehingga auditor dapat memeriksa kesesuaian 

antara tanggal bayar dengan dokumen pelunasan. Saran yang 

lain adalah diharapkan PT W dapat bekerja sama dengan baik 

lagi dalam memberi data kepada pihak auditor, sehingga tidak 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyelesaian 

laporan keuangan. 
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