
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia secara tidak langsung tanpa 

disadari telah bersinggungan dengan akuntansi. Menurut Arens, A. A. Elder, R. J. 

Beasley, M. S. dan Hogan, C. E., (2017:30) tentang pengertian akuntansi yaitu, 

proses pencatatan, pengklasifikasian, dan ringkasan peristiwa ekonomi secara 

logis dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan 

keputusan. Jika disimpulkan, akuntansi yaitu suatu bisnis yang menghasilkan 

informasi penting berguna untuk para pemakai seperti pemegang saham dan pihak 

eksternal lainnya untuk dapat membantu dalam mengambil tindakan atau kinerja 

di masa mendatang.  

Sedangkan menurut Kieso, D. E. Weygandt, J. J. dan Warfield, T. D., 

(2018:4) tentang akuntansi keuangan yaitu, proses yang berpuncak pada 

penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal 

maupun eksternal. Ilmu dasar dalam suatu akuntansi yang cukup sering dijadikan 

pedoman dalam belajar ataupun bekerja dinamakan persamaan dasar akuntansi 

yang berbunyi Aset sama dengan Liabilitas ditambah Ekuitas (Aset = Liabilitas + 

Ekuitas). Aset yang dimiliki oleh suatu badan usaha atau entitas dan merupakan 

modal operasional (Capital Operating) yang dapat dipakai untuk operasional 

usaha menurut Sochib (2018:15). Salah satu contoh aset yang dapat digunakan 

sebagai operasional utama dalam entitas yaitu beban dibayar di muka yang 

memiliki salah satu komponen yaitu asuransi. 

Beban dibayar dimuka atau prepaid expenses merupakan komponen dari 

Aset, dimana beban pada periode ini telah dibayar namun manfaat dari aset 

tersebut belum dirasakan. Salah satu contoh dari beban dibayar dimuka adalah 

pembayaran asuransi untuk 1 tahun ke depan atau bisa disebut Asuransi Dibayar 

Dimuka atau Beban Asuransi Dibayar Dimuka yang artinya kita telah membayar 
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asuransi untuk beberapa periode mendatang sehingga kita belum merasakan 

manfaat dari asuransi tersebut. 

Pada pelaksanaan magang ini, penulis diberikan kesempatan untuk 

melakukan audit atas asuransi kendaraan dibayar dimuka yang didampingi oleh 

senior auditor pada PT SIE. PT SIE merupakan perusahaan bergerak dalam 

industri manufaktur energi terbarukan yang didirikan pada tahun 2012. Asuransi 

dibayar dimuka pada PT SIE dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing 

yang bersangkutan. Asuransi yang digunakan oleh PT SIE yaitu asuransi 

kendaraan. Asuransi Kendaraaan sangat berguna jika di masa datang terdapat 

kerusakan pada kendaraan yang digunakan operasional oleh PT SIE. 

 

1.2 Ruang Lingkup  

Penulis membahas bagaimana tahapan prosedur audit atas asuransi dibayar 

dimuka yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan. Mulai 

dari tahap awal saat meminta data yang dibutuhkan ke klien seperti rincian 

asuransi yang digunakan oleh klien. Selanjutnya meminta polis atau perjanjian 

yang dilakukan klien dengan pihak pemberi jasa asuransi. Serta melakukan tes 

asuransi dibayar dimuka sesuai dengan buku besar dan pengarsip dokumen. 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari Praktik Kerja lapangan dan pembuatan Laporan Tugas Akhir 

ini adalah: 

1. Mengetahui cara melaksanakan audit atas adanya asuransi dibayar dimuka 

2. Mempraktikan prosedur audit atas asuransi dibayar dimuka 

3. Mengetahui kelengkapan bukti yang dibutuhkan saat proses audit 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat yang dihasilkan dari Praktik kerja Lapangan dan pembuatan 

Laporan Tugas Akhir ini adalah:   
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1.4.1 Bagi Mahasiswa: 

1. Mampu memahami bagaimana pelaksanaan prosedur audit atas asuransi 

dibayar dimuka 

2. Mampu untuk mempraktikan prosedur audit atas asuransi dibayar 

dimuka 

3. Mampu untuk memeriksa secara teliti kelengkapan data yang 

dibutuhkan 

4. Menambah wawasan dalam praktika untuk prosedur audit atas asuransi 

dibayar dimuka 

1.4.2 Bagi Klien 

Membantu untuk mempersiapkan data pendukung atau dokumen yang 

dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan audit atas asuransi dibayar dimuka di 

periode yang akan datang 

1.4.3 Bagi KAP: 

Membantu dalam hal pertimbangan terkait kelengkapan dokumen saat 

pelaksanaan audit dan tes atas asuransi dibayar dimuka. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan  

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, 

manfaat laporan dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian audit, asuransi, jenis-jenis 

asuransi, polis, dan prosedur audit atas asuransi dibayar dimuka.  

3. Bab III Gambaran Umum 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum beserta struktur 

organisasi KAP Heliantono dan rekan. 

4. Bab IV Pembahasan  

Bab ini menjelaskan tentang prosedur atau setiap langkah dalam 

mengaudit asuransi kendaraan dibayar dimuka. 



4 

 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran akhir dari Laporan 

Tugas Akhir. 

 


