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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Kegiatan tersebut dilaksanakan karena adanya kebutuhan 

perhatian yang lebih pada proses pencatatan dan pengarsipan jenis 

transaksi penerimaan kas yang banyak dan memiliki nominal yang 

besar serta untuk memastikan proses yang dilakukan untuk membuat 

bukti dokumen sudah ditaati atau belum oleh perusahaan. Didalam 

prosedur audit pengujian transaksi tersebut terdapat beberapa metode 

yang digunakan untuk menentukan sampel audit. Dalam kasus ini 

auditor menggunakan metode block sampling yaitu menggunakan 

sampel 4 bulan dalam satu tahun dan random judgement sampling 

yaitu mengambil sambil dengan nilai transaksi yang telah ditentukan. 

Setelah semua instruksi pengumpulan sampel dilakukan, 

maka auditor bisa melanjutkan proses pengujian transaksi yang 

beraita dengan asersi. Auditor akan memastikan keakuratan asersi 

manajemen perusahaan yang sudah ditentukan untuk diperiksa antara 

catatan akuntansi yang dimiliki perusahaan dengan bukti dari sampel 

yang telah dipilih dengan menggunakan kertas kerja transaksi 

(spreadsheet). 

 Dalam proses untuk menghasilkan opini audit secara wajar, 

dibutuhkan kepastian dan keakuratan sebuah informasi yang dibuat 

oleh perusahaan. Apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan 

asersi maka transaksi tersebut dapat dijadikan sebagai temuan audit. 
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Temuan-temuan audit tersebut dapat mempengaruhi hasil audit yang 

berupa opini audit. Opini audit yang diberikan KAP kepada 

perusahaan akan dijadikan sebagai penilaian agar kesalahan yang 

terjadi baikk sengaja maupun tidak disengaja dapat diminimalkan.  

 

5.2 Saran 

Saran dari penulis setelah dilakukannya kegiatan magang 

selama 3 bulan di KAP adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum dimulainya proses audit sebaiknya staf auditor yang 

mendapat penugasan untuk melakukan pengauditan memahami 

standart operational procedure (SOP) dari perusahaan klien agar 

proses mencari temuan audit lebih akurat. 

2. Sebaiknya perusahaan menambah loket kasir dan petugas kasir 

untuk menghindari frekuensi kerja yang berlebihan pada saat-saat 

tertentu yang dapat menyebabkan kerentanan terjadinya salah 

input oleh petugas kasir daam transaksi penerimaan kas. 

3. Diharapkan manajemen perusahaan untuk memperhatikan temuan 

audit yang ada seperti salah input no. kavling/no. unit, salah input 

nama penghuni/pemilik, terjadinya selisih dan kesalahan 

penjumlahan. 

4. Adanya perbaikan untuk data dan pembulatan oleh perusahaan 

agar kesalahan yang seharusnya tidak terjadi dapat dihindari. 

5. Sebaiknya perusahaan untuk lebih aktif melakukan penagihan 

kepada customer agar tidak terjadi penunggakan dan customer 

mengetahui jumlah tagihan mereka sebelum datang ke kasir untuk 



42 
 

 
 

melakukan pelunasan atas hutang dan jasa yang telah mereka 

terima.  



 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

_____. “Analisis Pasar Properti Indonesia; Overview & Kepemilikan 

Asing”. 10 Juli 2015. http://www.indonesia-

investments.com/id/berita/kolom-berita/analisis-pasar-

properti-indonesia-overview-kepemilikan-asing/item5728 

Agoes, S., 2012, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor 

Akuntan Publik, Edisi 4 Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba 

Empat. 

Elder, R.J, Beasley, M.S, Arens, A.A dan Jusuf, A.A, 2011, Jasa 

Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi 

Indonesia), Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 

Fitrawansyah, 2014, Fraud dan Auditing, Jakarta: Mitra Wacana 

Media. 

Guy, Dan M, Alderman, C. Wayne, Winters, Alan J, 2002, Auditing, 

Edisi 5 Jilid 1, Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Halim, Abdul, 2015, Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan 

Keuangan, Edisi 5 Jilid 1, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan 

Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 

Messier, Jr William F, Glover, Steven M., Prawitt, Douglas F, 2006, 

Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Sistematis, Edisi 4 

Buku 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 

Mulyadi, 2011, Auditing, Edisi 6 Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba 

Empat. 

http://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/analisis-pasar-properti-indonesia-overview-kepemilikan-asing/item5728
http://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/analisis-pasar-properti-indonesia-overview-kepemilikan-asing/item5728
http://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/analisis-pasar-properti-indonesia-overview-kepemilikan-asing/item5728


 
 

 
 

Reeve, James M., Warren, Carl S., Duchac, Jonathan E,. Wahyuni, 

Ersa Tri, Soepriyanto, Gatot, Jusuf, amir Abadi, Djakman, 

Chaerul D. 2009, Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia, 

Buku 1, Jakarta: Salemba Empat. 

Yuliasari, Ade Ayu, 2016, Tes Transaksi Untuk Memstikan 

Keakuratan Bukti Prngrluaran Bank Perusahaan Properti, 

Surabaya. 

 


