
Pengantar 
( Pertemuan ke-1) 



Audit 1  

Pengertian 

Profesi auditor & jenis audit 

Standar audit & kode etik 

Laporan audit 

Kertas kerja 

Bukti audit 

Tahapan audit 

Materialitas & risiko audit 

Strategi audit awal 

Sampling, dsb 



Penerimaan penugasan 

Perencanaan audit 

Pelaksanaan pengujian audit 

 Pengujian pengendalian 

 Pengujian substantif 

Pelaporan audit 

Tahapan audit 



Membahas prosedur pelaksanaan 
pengujian: 

Pengujian pengendalian 

Pengujian substantif 

 

Pengujian 
(Audit 2) 



Tujuan 

 Untuk menguji efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern (SPI). 

Objek 

  Pada siklus akuntansi. 

Pengujian Pengendalian 



Siklus pendapatan 

Siklus pengeluaran 

Siklus produksi/ operasi 

Siklus jasa personel 

Siklus investasi 

Siklus pendanaan 

Objek  
Pengujian Pengendalian 



Pengujian Pengendalian 

Risiko 
bawaan S

P
I
 



Tujuan 
 Untuk menemukan kemungkinan 

kesalahan moneter yang secara 
langsung mempengaruhi 
kewajaran penyajian laporan 
keuangan.  

Objek 
 Akun2 pada laporan keuangan.  

Pengujian Substantif 



Objek Pengujian Substantif  

1. Piutang usaha 

2. Hutang usaha 

3. Aset tetap 

4. Aset tidak berwujud 

5. Uang muka 

6. Persediaan 



Objek Pengujian Substantif  

7. Hutang gaji dsb 

8. Investasi 

9. Hutang jangka panjang 

10.Ekuitas 

11.Kas 

12.Peristiwa kemudian 



Tidak diterapkannya PABU. 

Konsistensi penerapan PABU. 

Ketepatan pisah batas (cut-off) transaksi. 

Penghitungan.  

Penyalinan, penggolongan & peringkasan. 

Pencantuman pengungkapan (disclosure) 
dalam laporan keuangan. 

Hasil Pengujian Substantif: 
Kesalahan yang Terjadi 



Pengujian Substantif 

Risiko 
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Hubungan  
antar Unsur Risiko & Pengujian 

Risiko 
Deteksi 
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Risiko 
bawaan 
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Asersi Manajemen 
Existence or Occurrence 

Keberadaan atau Keterjadian 

Completeness 
Kelengkapan 

Right and Obligation 

Hak dan Kewajiban 

Valuation or Allocation 
  Penilaian atau Alokasi 

Presentation and Disclosure 
  Penyajian dan Pengungkapan 



a. Keberadaan 

Saldo akun yang disajikan di 
laporan keuangan adalah benar2 
ada. 



Keberadaan Saldo Neraca 

Neraca 
31 Desember 2010 

Kas   100 



Keberadaan Saldo Kas 

Membuktikan keberadaan 
saldo kas: 

Cash on hand:  

  perhitungan fisik. 

Cash in bank:  

  konfirmasi bank. 



Keberadaan Saldo 

Membuktikan keberadaan saldo persediaan:  

  Perhitungan fisik (inventory taking). 

Membuktikan keberadaan saldo piutang usaha:  

  Konfirmasi. 

Membuktikan keberadaan saldo tanah & 
bangunan:  

  Inspeksi fisik. 

Membuktikan keberadaan hutang usaha?  



Keberadaan Saldo Kas 

Saldo neraca Kas Rp.100 juta.  

Hasil perhitungan 
fisik 

Kas Rp.99 juta.  

Salah saji Rp. 1 juta.  

Kesimpulan 
Membuat usulan Jurnal 
Penyesuaian kpd klien. 

Pengujian 
keberadaan 

Perhitungan fisik kas (cash 
opname).  



Usulan Jurnal Penyesuaian 

JP Diterima 
klien 

Klien membuat JP. 
Salah saji kas Rp.1 juta hilang.  

JP Ditolak klien Klien tidak membuat JP. 
Salah saji kas Rp.1 juta masih ada.  

Apabila salah saji 
tidak material 

Akun kas diberi 
pendapat  
WAJAR. 

Apabila salah saji 
material 

Akun kas diberi 
pendapat  
TIDAK WAJAR. 



Usulan Jurnal Penyesuaian 

Saldo kas  
di Neraca 

Perhitungan 
fisik 

Salah 
saji ? 

Usulan JP 
diterima 

Usulan  
JP 

SS 
hilang 

Usulan JP 
ditolak 

SS 
masih 

SS  
material ? 



Keberadaan Saldo 

Neraca 
31 Desember 2010 

Kas   100 
Piutang Ush 200 
CKP   (5) 195 
   

Persediaan  300 
Tanah   800 
 

Bangunan 500 
Akum. Depr (50) 450 
    

Hutang Usaha 150 

Modal   XX 



a. Keterjadian 

Saldo akun yang disajikan di laporan 
keuangan, adalah benar2 terjadi 
karena adanya transaksi yang sah. 

Tidak terdapat merupakan transaksi 
yang fiktif dan/atau tidak terdapat 
transaksi yg terjadi secara tidak sah. 



b. Kelengkapan 

Saldo akun merupakan hasil dari 
semua transaksi yang terjadi. 

Semua transaksi telah dicatat 
dan telah dimasukkan ke laporan 
keuangan. 

Tidak ada transaksi yang tidak 
dicatat atau dilaporkan di laporan 
keuangan. 



c. Hak & Kewajiban 

Saldo akun merupakan hak atau 
kewajiban dari klien. 

Semua aktiva dapat dibuktikan 
dokumen & status kepemilikannya. 

Semua hutang merupakan kewajiban 
klien. 



Pengujian Hak Kepemilikan 

Mobil  BPKB. 

Persediaan Faktur pembelian.  

Piutang usaha Faktur penjualan.  

Hak sewa Perjanjian sewa. 

Tanah Sertifikat.  



Hal-hal yang Mengganggu  
Hak Kepemilikan 

Persediaan 
Persediaan dijadikan jaminan 
hutang ke bank.  

Tanah 
Tidak ada sertifikat  
(tanah dijadikan jaminan hutang ke 
bank). 

Mobil 
Tidak ada BPKB  
(mobil dibeli secara kredit).  

Piutang 
usaha 

Piutang usaha dijadikan jaminan 
hutang ke bank, atau dianjakkan. 
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d. Penilaian & Alokasi 

Saldo akun harus dinilai secara wajar. 

Cara penilaian: 
Cost. 
Nilai yang dapat direalisasi. 
 LCOM. 
Cost minus akumulasi depresiasi/ 

amortisasi. 
dsb. 



Penilaian & Alokasi 

Penilaian saldo akun: 

Piutang Usaha: dikurangi CKP. 

Aktiva tetap: cost dikurangi akumulasi 
depresiasi. 

Aktiva tidak berwujud: cost dikurangi 
akumulasi amortisasi. 

Hutang usaha: dinilai berdasarkan 
faktanya 

dsb. 



Saldo akun harus disajikan secara 
wajar, sesuai dengan  PABU. 

 Piutang Usaha dikurangi CKP. 

 Aktiva tetap dikurangi akumulasi 
depresiasi. 

 Aktiva tidak berwujud disajikan neto, 
setelah dikurangi amortisasi. 

 dsb. 

e. Penyajian 



Penyajian 

Neraca 
31 Desember 2010 

Kas   100 
Piutang Ush 200 
CKP   (5) 195 
   

Persediaan  300 
Tanah   800 
 

Bangunan 500 
Akum. Depr (50) 450 
 

Hak Sewa   50 

Hutang Usaha 150 

Modal   XX 



Saldo akun harus diberikan 
pengungkapan (disclosure) secara 
memadai, sesuai dengan PABU. 

 Penghitungan CKP. 

Metode depresiasi & amortisasi. 

 Penurunan nilai persediaan sehingga 
di bawah cost-nya. 

 dsb. 

Pengungkapan (Disclosure) 



Fase Proses Audit 

1. Merencanakan & merancang 
pendekatan audit. 

2. Melaksanakan pengujian 
pengendalian & pengujian 
substantif. 

3. Menyusun laporan audit. 



Tujuan Audit 

Saldo akun 
yang disajikan 

di Lapkeu 

Hak &  
Kewajiban 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Penilaian 
& Alokasi 

Saldo akun 
sesungguh- 

nya 



Primarily substantive 
approach 

Lower assesed level of 
control risk strategy 

 

Strategi Audit Awal 



Taksiran risiko pengendalian 
mendekati maksimum. 

Auditor merencanakan 
prosedur yang kurang 
ekstensif untuk memperoleh 
pemahaman tentang SPI. 

Auditor merencanakan akan 
mengadakan pengujian 
substantif secara luas. 

Primarily Substantive Approach 



Taksiran risiko pengendalian 
berada pada tingkat moderat atau 
rendah. 

Auditor merencanakan prosedur 
yang lebih ekstensif untuk 
memperoleh pemahaman tentang 
SPI. 

Auditor membatasi penggunaan 
pengujian substantif . 

Lower Assesed Level  
of Control Risk Strategy 



Pengertian pengujian pengendalian. 

Pengujian pengendalian pada siklus 
pendapatan. 

Pengujian pengendalian pada siklus 
pengeluaran. 

Pengertian pengujian substantif. 

Pengujian substantif piutang usaha. 

Pengujian substantif hutang usaha. 

Pengujian substantif aset tetap. 

Materi Auditing 2 



Pengujian substantif aset tidak berwujud. 

Pengujian substantif persediaan. 

Pengujian substantif biaya gaji. 

Pengujian substantif investasi. 

Pengujian substantif hutang jangka panjang. 

Pengujian substantif ekuitas. 

Pengujian substantif kas. 

Pengujian peristiwa kemudian. 

Materi Auditing 2 
(lanjutan) 



Referensi  

Boynton, William C. &  Raymond 
N. Johnson, 2009, Modern 
Auditing. 

IAI, 2010, Standar Akuntansi 
Keuangan. 

IAI, 2003, Standar Profesional 
Akuntan Publik. 



Aspek Penilaian 

Ujian 

Ujian Mid Semester 

Ujian Akhir Semester 

Tes 

Tugas  

Partisipasi 

Kehadiran 



Komposisi penilaian 

Ujian Mid   30% 

Ujian Akhir   30% 

Tes & Tugas   30% 

Partisipasi & kehadiran 10% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konversi Penilaian 

Nilai Konversi 

100 – 85 A 

< 85 – 70 B 

< 70 – 55 C 

< 55 – 40 D 

< 40 E 



Syarat Penilaian 

Kehadiran kuliah harus ≥ 75% dari 
kuliah terselenggara. 

Apabila <75% 

   Nilai maksimal D.  



Syarat Penilaian 

Harus mengikuti ujian. 

Ujian Mid Semester 

Ujian Akhir Semester 

Apabila tidak mengikuti ujian 
mid semester dan/atau ujian 
akhir semester. 

   Nilai maksimal D.  



Kelemahan Umum Mahasiswa  

Bersifat pasif.  

Bergantung pada dosen. 

Malas membaca. 

Tidak tahu/ tidak mempunyai target. 

Malu bertanya. 

Malu (& tidak mampu) mengemukakan 
pendapat. 



SEKIAN 



Pengujian Pengendalian 
( Pertemuan ke-2) 



Pengujian 
pengendalian 

Pengujian 
substantif 

 

Pengujian 



Pengujian Pengendalian 

Tujuan 

 Untuk menguji efektivitas SPI. 

Efektivitas desain SPI 

 Apakah desain SPI memadai untuk 
mencegah atau mendeteksi salah saji 
material dalam asersi tertentu. 

Efektivitas pelaksanaan SPI  

 apakah penerapan SPI dapat berjalan 
dengan baik, sesuai dengan desainnya.  



Siklus pendapatan 

Siklus pengeluaran 

Siklus produksi / operasi 

Siklus jasa personel 

Siklus investasi 

Siklus pendanaan 

Pengujian Pengendalian 
Atas Siklus 



Siklus pendapatan 
 Penjualan 
 Peneriman kas 
 Adjustment penjualan 

Siklus pengeluaran 
 Pembelian 
 Pengeluaran kas 

Kelompok Transaksi 
Tiap Siklus 



Siklus produksi / operasi 
 Produksi (HPP) 

Siklus jasa personel 
 Beban Gaji & upah 

Siklus investasi 
 Investasi jangka pendek 
 Investasi jangka panjang 

Siklus pendanaan 
 Hutang jangka panjang 
 Ekuitas 

Kelompok Transaksi 
Tiap Siklus 



Siklus Transaksi 
& Akun Yang Terkait 

Siklus Kelompok transaksi Akun yg terkait 
Pendapatan 

Pengeluaran 

Operasi 

Jasa personel 

Investasi 

Pendanaan 

Penjualan 

Penerimaan kas 

Adjustment penjualan 

Piutang Usaha 

Pembelian 

Pengeluaran kas 

Hutang Usaha 

Aktiva Tetap 

Aktiva Tdk Berwujud 

Produksi (HPP) Persediaan 

Gaji & Upah Hutang Gaji & Upah 

Investasi jk pendek 

Investasi jk panjang 

Marketable securities 

Investasi jk panjang 

Hutang jk panjang 

Ekuitas 

Hutang jk panjang 

Ekuitas 



Pemahaman terhadap SPI. 

Penentuan kemungkinan salah saji potensial. 

Penentuan aktivitas pengendalian yang 
diperlukan untuk mendeteksi & mencegah 
salah saji potensial. 

Penentuan prosedur audit untuk mendeteksi 
efektivitas aktivitas pengendalian. 

Penyusunan program audit. 

Pengujian Pengendalian: 
Perancangan Program Audit 



Pengendalian pengolahan 
informasi 
 Otorisasi transaksi 
 Dokumen & catatan 
 Pengecekan independen 

Pemisahan tugas 

Pengendalian fisik 

Review terhadap kinerja 

Perancangan Program Audit: 
Penentuan Aktivitas Pengendalian 



Salah saji potensial, aktivitas pengendalian 
yang diperlukan & prosedur audit untuk 
pengujian pengendalian. 

Penjelasan aktivitas pengendalian. 

Penyusunan program audit untuk 
pengujian pengendalian. 

Penjelasan program audit. 

Kuesioner SPI. 

Pengujian Pengendalian: 
Perancangan Program Audit 



Penerimaan order 

Penerimaan kas 

Penyerahan barang 

Pencatatan transaksi 

Fungsi Yang Terkait: 
Transaksi Penjualan Tunai 



Fungsi penjualan harus terpisah dari 
fungsi penerimaan kas.  

Penggunaan surat order penjualan 
yang diotorisasi untuk setiap 
penjualan. 

Faktur penjualan “pre-numbered” & 
penggunaannya dipertanggung- 
jawabkan. 

Penerimaan Order 
Transaksi Penjualan Tunai 



1. Fungsi penerimaan kas harus 
terpisah dari fungsi akuntansi. 

2. Penerimaan kas diotorisasi, pada 
faktur penjualannya dicap “lunas” & 
ditempelkan pita register kas.  

3. Kas yang diterima segera disetor 
seluruhnya ke bank. 

Penerimaan Kas 
Transaksi Penjualan Tunai 



4. Penghitungan saldo kas dilakukan 
secara periodik & mendadak. 

5. Pencocokan pita register kas dengan 
jumlah kas yang diterima. 

6. Rekonsiliasi bank secara periodik. 

Penerimaan Kas 
Transaksi Penjualan Tunai 
(Lanjutan) 



Fungsi penyimpanan & penyerahan 
barang harus terpisah dari fungsi 
akuntansi.  

Penyerahan barang diotorisasi, & 
membubuhkan cap “sudah 
diserahkan” pada faktur penjualan. 

Penyerahan Barang 
Transaksi Penjualan Tunai 



Pencatatan ke catatan 
akuntansi harus didasarkan 
atas dokumen sumber & 
dokumen pendukung yang 
lengkap. 

Pencatatan dilakukan oleh 
personil yang berwenang. 

Pencatatan Transaksi 
Transaksi Penjualan Tunai 



1. Pengamatan pemisahan fungsi.  

2. Pemeriksaan dokumen/bukti pendukung. 

3. Pemeriksaan pre-numbered form. 

4. Tracing ke jurnal penerimaan kas. 

5. Pemeriksaan otorisasi transaksi. 

6. Pemeriksaan keakuratan data & 
perhitungan. 

7. Pemeriksaan bukti setor ke bank. 

8. Pemeriksaan rekonsiliasi bank.  

Penjelasan Program Audit 
Transaksi Penjualan Tunai 



Fungsi penjualan 

Fungsi penerimaan kas 

Fungsi penyerahan barang 

Fungsi transaksi 

Pemisahan Fungsi: 
Transaksi Penjualan Tunai 



Dokumen sumber: 

 Faktur penjualan 

Dokumen pendukung: 

 Surat perintah pengiriman. 

 Packing list (daftar barang dikirim) 
atau Surat muat (B/L : bill of lading). 

 Bukti Kas Masuk/pita cash register. 

Dokumen: 
Transaksi Penjualan Tunai 



SEKIAN 



Pengujian Pengendalian 
Siklus Pendapatan 

( Pertemuan ke-3) 



Sistem Informasi Akuntansi 
Siklus Pendapatan  

Sistem penjualan kredit 

Sistem penjualan tunai 

Sistem retur penjualan 

Sistem pencadangan kerugian piutang 

Sistem penghapusan piutang 



Sistem Penjualan Kredit  

1. Prosedur order penjualan 

2. Prosedur persetujuan kredit 

3. Prosedur pengiriman barang 

4. Prosedur penagihan 

5. Prosedur pencatatan piutang 

6. Prosedur pencatatan pendapatan 
penjualan kredit 

7. Prosedur pencatatan kos barang yang 
dijual 



Pemahaman terhadap SPI. 

Penentuan kemungkinan salah saji 
potensial. 

Penentuan aktivitas pengendalian.  

Penentuan prosedur audit. 

Penyusunan program audit. 

Perancangan Program Audit 



1. Fungsi terkait 

2. Dokumen 

3. Catatan 

4. Bagan alir SIA/ SPI 

5. Pemahaman terhadap SIA/SPI 

Uraian 
Perancangan Program Audit 



6. Salah saji potensial, aktivitas 
pengendalian & prosedur audit. 

7. Penjelasan aktivitas 
pengendalian. 

8. Penyusunan program audit. 

9. Penjelasan program audit. 

Uraian 
Perancangan Program Audit 
(lanjutan) 



Sistem Penjualan Kredit  

1. Prosedur order penjualan 

2. Prosedur persetujuan kredit 

3. Prosedur pengiriman barang 

4. Prosedur penagihan 

5. Prosedur pencatatan piutang 

6. Prosedur pencatatan pendapatan 
penjualan kredit 

7. Prosedur pencatatan kos barang yang 
dijual 



Fungsi yang Terkait 

Prosedur Fungsi 

Prosedur order penjualan Fungsi penjualan 

Prosedur persetujuan kredit Fungsi pemberi otorisasi kredit 

Prosedur pengiriman barang 
Fungsi penyimpanan barang 

Fungsi pengiriman barang 

Prosedur penagihan Fungsi penagihan 

Prosedur pencatatan piutang Fungsi pencatat piutang 

Prosedur pencatatan pendapatan Fungsi akuntansi umum 

Prosedur pencatatan kos Fungsi akuntansi biaya 

( Prosedur pembelian ) 
Fungsi penerimaan barang 

( Prosedur retur penjualan ) 



Unit Organisasi yang Terkait 

Fungsi Unit organisasi 

Fungsi penjualan Bagian order penjualan 

Fungsi pemberi otorisasi kredit Bagian kredit 

Fungsi penyimpanan barang Bagian gudang 

Fungsi pengiriman barang Bagian pengiriman 

Fungsi penagihan Bagian penagihan 

Fungsi pencatat piutang Bagian piutang 

Fungsi akuntansi umum Bagian akuntansi umum 

Fungsi akuntansi biaya Bagian akuntansi biaya 

Fungsi penerimaan barang Bagian penerimaan barang 



Dokumen sumber   (source 
documents) 
 Faktur penjualan 

Dokumen pendukung 
(corroborating documents) 
 Surat perintah pengiriman. 
 Surat muat  
 (B/L : bill of lading). 

Dokumen: 
Transaksi Penjualan Kredit 



Catatan Akuntansi 

Jurnal penjualan 

Jurnal umum 

Buku pembantu piutang 

Buku pembantu persediaan 

Buku besar   



Jurnal Transaksi  
Penjualan Kredit 

Jurnal Penjualan 
  Piutang Usaha  xx 
   Penjualan   xx 

Jurnal Umum 
  HPP    xx 
   Persediaan  xx 



Program Audit 

Prosedur audit 

 Instruksi rinci untuk mengumpul-
kan tipe bukti audit tertentu yang 
harus diperoleh pada saat 
tertentu dalam audit.  

Program audit  

 Sekumpulan prosedur audit 
(untuk suatu siklus atau akun 
tertentu) 



Sistem Retur Penjualan 

Prosedur penerimaan 
barang 

Prosedur pencatatan 
piutang usaha  

Prosedur pencatatan 
retur penjualan 



Fungsi yang Terkait 

Fungsi Unit organisasi 

Fungsi penjualan Bagian order penjualan 

Fungsi penyimpanan barang Bagian gudang 

Fungsi pengiriman barang Bagian pengiriman 

Fungsi penagihan Bagian penagihan 

Fungsi pencatat piutang Bagian piutang 

Fungsi akuntansi umum Bagian akuntansi umum 

Fungsi akuntansi biaya Bagian akuntansi biaya 

Fungsi penerimaan barang Bagian penerimaan barang 



Dokumen sumber   (source 
documents) 
 Memo kredit 

Dokumen pendukung 
(corroborating documents) 
 Laporan penerimaan 

barang 

Dokumen Retur Penjualan 



Catatan Akuntansi 

Jurnal umum 

Buku pembantu piutang 

Buku pembantu persediaan 

Buku besar   



Jurnal Transaksi  
Penjualan Kredit 

Jurnal Retur Penjualan 

  Retur Penjualan xx 
   Piutang Usaha  xx 

Jurnal Umum 

  Persediaan  xx 
    HPP    xx 



Sistem  
Pencadangan Kerugian Piutang 

Prosedur pencatatan piutang 

Prosedur pencatatan biaya 
kerugian piutang 

Prosedur pencatatan 
pencadangan kerugian piutang  



Fungsi yang Terkait 

Fungsi Unit organisasi 

Fungsi pencatat piutang Bagian piutang 

Fungsi akuntansi umum Bagian akuntansi umum 

Fungsi akuntansi biaya Bagian akuntansi biaya 



Dokumen sumber   (source 
documents) 

 Bukti memorial 

Dokumen pendukung 
(corroborating documents) 

 Daftar umur piutang 

Dokumen 
Pencadangan Kerugian Piutang 



Catatan Akuntansi 

Bukti memorial 

Daftar umur piutang 

Jurnal umum 

Buku besar   



Jurnal Transaksi  
Pencadangan Kerugian Piutang 

Jurnal Umum 

  Biaya Kerugian Piutang xx 
   CKP     xx 



Sistem  
Penghapusan Piutang 

Prosedur penghapusan 
piutang 

Prosedur pencatatan 
piutang 

Prosedur pencatatan 
penghapusan piutang 



Fungsi yang Terkait 

Fungsi Unit organisasi 

Prosedur penghapusan 
piutang 

Fungsi pemberi 
otorisasi kredit 

Prosedur pencatatan 
piutang 

Fungsi pencatat 
piutang 

Prosedur pencatatan 
penghapusan piutang 

Fungsi akuntansi 
umum 



Fungsi yang Terkait 

Fungsi Unit organisasi 

Fungsi pemberi otorisasi 
kredit 

Bagian kredit 

Fungsi pencatat piutang Bagian piutang 

Fungsi akuntansi umum 
Bagian akuntansi 
umum 



Dokumen sumber (source documents) 
 Bukti memorial 

Dokumen pendukung (corroborating 
documents) 
 Surat keputusan dari manajer 

yang berwenang tentang 
penghapusan piutang 

Dokumen 
Penghapusan Piutang 



Catatan akuntansi 

Jurnal umum 
  CKP    xx 
   Piutang Usaha  xx 

Buku pembantu piutang 

Buku besar 



SEKIAN 



Pengujian Substantif 
( Pertemuan ke-4) 



Pengujian 
pengendalian. 

Pengujian 
substantif. 

 

Pengujian 



Tujuan 
 Untuk menemukan kemungkinan 

kesalahan moneter yang secara 
langsung mempengaruhi kewajaran 
penyajian laporan keuangan.  

Objek 
 Akun-akun pada laporan keuangan:  
 Kas. 
 Persediaan. 
 Aktiva Tetap. 
 Hutang Usaha, dsb. 

Pengujian Substantif 



Tidak diterapkannya prinsip akuntansi 
berterima umum (PABU). 

Konsistensi penerapan PABU. 

Ketepatan pisah batas (cut-off) transaksi. 

Penghitungan. 

Penyalinan, penggolongan & peringkasan. 

Pencantuman pengungkapan (disclosure) 
dalam laporan keuangan. 

Hasil Pengujian Substantif : 
Kesalahan Yang Terjadi 



Tujuan Audit 
Existence or Occurrence 

Keberadaan atau Keterjadian. 

Completeness 
Kelengkapan. 

Right and Obligation 

Hak dan Kewajiban. 

Valuation or Allocation 
  Penilaian atau Alokasi. 

Presentation and Disclosure 
  Penyajian dan Pengungkapan. 



Tujuan Audit 

Saldo akun 
sesungguh- 

nya 

Saldo akun  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Hak & 
Kewajiban 



1. Memperoleh keyakinan tentang 
keandalan catatan akuntansi. 

2. Membuktikan keberadaan dan 
keterjadian transaksi. 

3. Membuktikan kelengkapan 
transaksi dan kelengkapan 
saldo. 

Tujuan Pengujian Substantif 



4. Membuktikan hak kepemilikan 
atau kewajiban. 

5. Membuktikan kewajaran 
penilaian. 

6. Membuktikan kewajaran 
penyajian dan pengungkapan.  

 

Tujuan Pengujian Substantif 
(lanjutan) 



Tujuan Pengujian Substantif 

Asersi Tujuan 

Membuktikan keandalan catatan 
akuntansi 

Keberadaan  Membuktikan keberadaan 

Kelengkapan Membuktikan kelengkapan 

Penilaian & Alokasi Membuktikan penilaian & alokasi 

Hak atau Kewajiban Membuktikan hak atau kewajiban 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Membuktikan penyajian & 
pengungkapan 



1. Prosedur audit awal. 

2. Prosedur analitik. 

3. Pengujian transaksi-rinci. 

4. Pengujian saldo akun-rinci. 

5. Pemeriksaan atas penyajian 
& pengungkapan. 

Program Pengujian Substantif 



Mengusut saldo akun yang 
tercantum di neraca, ke saldo akun 
di buku besar. 

Menghitung kembali saldo akun di 
buku besar (misalnya kas): 

 Saldo awal, 

 Ditambah jumlah pendebitan, 

 Dikurangi jumlah pengkreditan.  

1. Prosedur Audit Awal 



Me-review terhadap mutasi luar biasa 
pada akun. 

Mengusut saldo awal akun (di buku 
besar) ke kertas kerja tahun yang lalu. 

Mengusut posting pendebitan & 
pengkreditan akun ke jurnal ybs. 

Rekonsiliasi akun kontrol dgn buku 
pembantu. 

Prosedur Audit Awal 
(lanjutan) 



Perhitungan rasio-rasio keuangan 
yang berkaitan dengan akun.  

Rasio-rasio membantu auditor 
dalam mengungkapkan: 
 Peristiwa atau transaksi yang 

tidak biasa. 
 Perubahan akuntansi. 
 Perubahan usaha. 
 Fluktuasi acak. 
 Salah saji. 

2. Prosedur Analitik 



Dokumen yang mendukung 
transaksi. 

 Pendebetan akun. 

 Pengkreditan akun. 

Pisah batas (cut-off) transaksi. 

3. Pengujian terhadap 
Transaksi Rinci 



Keberadaan.  
 (penghitungan fisik &/atau 

konfirmasi). 

Kelengkapan. 

Hak kepemilikan atau kewajiban.  
 (bukti pendukung). 

Penilaian atau alokasi. 
 (evaluasi akun penilai). 

4. Pengujian terhadap 
Saldo Akun Rinci 



Kesesuaian dengan PABU 

 Penyajian. 

 Pengungkapan 
(disclosure). 

Perlu pengetahuan tentang 
PABU. 

5. Pemeriksaan atas 
Penyajian & Pengungkapan 



a. Keberadaan 

Saldo akun yang disajikan di 
laporan keuangan adalah benar2 
ada. 



Keberadaan Saldo Neraca 

Neraca 
31 Desember 2010 

Kas   100 



Keberadaan Saldo Kas 

Membuktikan keberadaan 
saldo kas: 

Cash on hand:  

  perhitungan fisik. 

Cash in bank:  

  konfirmasi bank. 



Tujuan Audit 
Existence or Occurrence 

Keberadaan atau Keterjadian. 

Completeness 
Kelengkapan. 

Right and Obligation 

Hak dan Kewajiban. 

Valuation or Allocation 
  Penilaian atau Alokasi. 

Presentation and Disclosure 
  Penyajian dan Pengungkapan. 



Tujuan Audit 

Saldo akun 
sesungguh- 

nya 

Saldo akun  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Hak & 
Kewajiban 



Keberadaan Saldo 

Membuktikan keberadaan saldo persediaan:  

  Perhitungan fisik (inventory taking). 

Membuktikan keberadaan saldo piutang usaha:  

  Konfirmasi. 

Membuktikan keberadaan saldo tanah & 
bangunan:  

  Inspeksi fisik. 

Membuktikan keberadaan hutang usaha?  



Keberadaan Saldo Kas 

Saldo neraca Kas Rp.100 juta.  

Hasil perhitungan 
fisik 

Kas Rp.99 juta.  

Salah saji Rp. 1 juta.  

Kesimpulan 
Membuat usulan Jurnal 
Penyesuaian kpd klien. 

Pengujian 
keberadaan 

Perhitungan fisik kas (cash 
opname).  



Usulan Jurnal Penyesuaian 

JP Diterima 
klien 

Klien membuat JP. 
Salah saji kas Rp.1 juta hilang.  

JP Ditolak klien Klien tidak membuat JP. 
Salah saji kas Rp.1 juta masih ada.  

Apabila salah saji 
tidak material 

Akun kas diberi 
pendapat  
WAJAR. 

Apabila salah saji 
material 

Akun kas diberi 
pendapat  
TIDAK WAJAR. 



Usulan Jurnal Penyesuaian 

Saldo kas  
di Neraca 

Perhitungan 
fisik 

Salah 
saji ? 

Usulan JP 
diterima 

Usulan  
JP 

SS 
hilang 

Usulan JP 
ditolak 

SS 
masih 

SS  
material ? 



Keberadaan Saldo 

Neraca 
31 Desember 2010 

Kas   100 
Piutang Ush 200 
CKP   (5) 195 
   

Persediaan  300 
Tanah   800 
 

Bangunan 500 
Akum. Depr (50) 450 
    

Hutang Usaha 150 

Modal   XX 



a. Keterjadian 

Saldo akun yang disajikan di laporan 
keuangan, adalah benar2 terjadi 
karena adanya transaksi yang sah. 

Tidak terdapat merupakan transaksi 
yang fiktif dan/atau tidak terdapat 
transaksi yg terjadi secara tidak sah. 



b. Kelengkapan 

Saldo akun merupakan hasil dari 
semua transaksi yang terjadi. 

Semua transaksi telah dicatat 
dan telah dimasukkan ke laporan 
keuangan. 

Tidak ada transaksi yang tidak 
dicatat atau dilaporkan di laporan 
keuangan. 



c. Hak & Kewajiban 

Saldo akun merupakan hak atau 
kewajiban dari klien. 

Semua aset dapat dibuktikan 
dokumen & status kepemilikannya. 

Semua hutang merupakan kewajiban 
klien. 



Pengujian Hak Kepemilikan 

Mobil  BPKB. 

Persediaan Faktur pembelian.  

Piutang usaha Faktur penjualan.  

Hak sewa Perjanjian sewa. 

Tanah Sertifikat.  



Hal-hal yang Mengganggu  
Hak Kepemilikan 

Persediaan 
Persediaan dijadikan jaminan 
hutang ke bank.  

Tanah 
Tidak ada sertifikat  
(tanah dijadikan jaminan hutang ke 
bank). 

Mobil 
Tidak ada BPKB  
(mobil dibeli secara kredit).  

Piutang 
usaha 

Piutang usaha dijadikan jaminan 
hutang ke bank, atau dianjakkan. 

P
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d. Penilaian & Alokasi 

Saldo akun harus dinilai secara wajar. 

Cara penilaian: 
Cost. 
Nilai yang dapat direalisasi. 
 LCOM. 
Cost minus akumulasi depresiasi/ 

amortisasi. 
dsb. 



Penilaian & Alokasi 

Penilaian saldo akun: 

Piutang Usaha: dikurangi CKP. 

Aset tetap: cost dikurangi akumulasi 
depresiasi. 

Aset tidak berwujud: cost dikurangi 
akumulasi amortisasi. 

Hutang usaha: dinilai berdasarkan 
faktanya 

dsb. 



Saldo akun harus disajikan secara 
wajar, sesuai dengan  PABU. 

 Piutang Usaha dikurangi CKP. 

 Aktiva tetap dikurangi akumulasi 
depresiasi. 

 Aktiva tidak berwujud disajikan neto, 
setelah dikurangi amortisasi. 

 dsb. 

e. Penyajian 



Penyajian 

Neraca 
31 Desember 2010 

Kas   100 
Piutang Ush 200 
CKP   (5) 195 
   

Persediaan  300 
Tanah   800 
 

Bangunan 500 
Akum. Depr (50) 450 
 

Hak Sewa   50 

Hutang Usaha 150 

Modal   XX 



Saldo akun harus diberikan 
pengungkapan (disclosure) secara 
memadai, sesuai dengan PABU. 

 Penghitungan CKP. 

Metode depresiasi & amortisasi. 

 Penurunan nilai persediaan sehingga 
di bawah cost-nya. 

 dsb. 

Pengungkapan (Disclosure) 



SEKIAN 



Pengujian Substantif 
Piutang Usaha 
( Pertemuan ke-5) 



PIUTANG 
USAHA 

PIUTANG 
USAHA 

Deskripsi Piutang 

Piutang 

 Klaim kepada pihak lain atas uang, 
barang atau jasa, yang dapat 
diterima dalam jangka waktu satu 
tahun, atau dalam satu siklus 
kegiatan perusahaan. 

Piutang usaha 

 Piutang yang timbul dari transaksi 
penjualan barang atau jasa dalam 
kegiatan normal perusahaan. 



Penjualan 
barang 

dagangan 

Retur 
penjualan 

Potongan 
penjualan 

Penerimaan  
kas 

Piutang Usaha 

Penghapusan 
piutang 

Akun pada  
Siklus Penjualan dan Penerimaan 

Penjualan Kas 

Retur Penjualan 

Potongan Penjualan 

CKP 



Jurnal Transaksi  
Pada Piutang Usaha 

Penjualan kredit. 

Retur penjualan. 

Penerimaan kas sebagai 
pelunasan piutang. 

Pencadangan piutang tidak 
tertagih. 

Penghapusan piutang.   



Jurnal Transaksi  
Piutang Usaha 

Piutang Usaha        XX 

  Penjualan          XX 

Penjualan 

Retur Penjualan       XX 

  Piutang Usaha         XX 

Retur penjualan 



Jurnal Transaksi  
Piutang Usaha 

Kas           XX 

  Piutang Usaha         XX 

Pelunasan piutang 



Jurnal Transaksi  
Piutang Usaha 

Kerugian PTT        XX 

  Cadangan PTT        XX 

Pencadangan Piutang Tidak Tertagih 

Cadangan PTT       XX 

  Piutang Usaha         XX 

Penghapusan PTT 



Catatan Akuntansi yang Terkait  
Pada Piutang Usaha 

Buku pembantu piutang 
 Pada transaksi penjualan 

kredit. 

Buku persediaan 
 Pada transaksi penjualan. 

Analisis umur piutang usaha. 



Piutang usaha disajikan di neraca 
sebesar jumlah yang diperkirakan 
dapat ditagih (pada tanggal neraca). 

 Piutang usaha disajikan di neraca 
sebesar jumlah bruto dikurangi 
dengan taksiran / cadangan 
kerugian piutang tidak tertagih 
(CKP). 

Prinsip Akuntansi 
Piutang Usaha 



Jika tidak dibentuk cadangan 
kerugian piutang tidak tertagih, 
maka piutang disajikan dalam 
jumlah neto. 
 Harus dicantumkan 

pengungkapan di neraca. 

Prinsip Akuntansi 
Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



Jika piutang usaha bersaldo material, 
disajikan rinciannya di neraca. 

Piutang usaha bersaldo kredit (di neraca), 
disajikan dalam kelompok hutang lancar. 

Piutang non usaha yg jumlahnya material, 
harus dipisahkan dari piutang usaha.  

Prinsip Akuntansi 
Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



Asersi Manajemen 
pada Piutang Usaha 

Keberadaan atau keterjadian 
piutang usaha. 

Kelengkapan piutang usaha. 

Hak kepemilikan piutang usaha. 

Penilaian piutang usaha. 

Penyajian dan pengungkapan 
piutang usaha. 



Tujuan Audit 

Saldo piutang 
sesungguh- 

nya 

Saldo piutang  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan Hak & 
Kewajiban 

Penyajian & 
Pengungkapan 



1. Memperoleh keyakinan tentang 
keandalan catatan akuntansi yang 
bersangkutan dengan piutang usaha. 

2. Membuktikan keberadaan dan 
keterjadian transaksi yang berkaitan 
dengan piutang usaha. 

3. Membuktikan kelengkapan transaksi dan 
kelengkapan saldo piutang usaha. 

Tujuan Pengujian Substantif 
Pada Piutang Usaha 



4. Membuktikan hak kepemilikan klien atas 
piutang usaha.  

5. Membuktikan kewajaran penilaian atas 
piutang usaha. 

6. Membuktikan kewajaran penyajian dan 
pengungkapan piutang usaha.  

Tujuan Pengujian Substantif 
Pada Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



1. Prosedur audit awal terhadap 
piutang usaha. 

2. Prosedur analitik atas piutang usaha. 

3. Pengujian terhadap transaksi rinci 
atas piutang usaha. 

4. Pengujian terhadap saldo akun rinci 
atas piutang usaha. 

5. Pemeriksaan atas penyajian & 
pengungkapan piutang usaha. 

Program Pengujian Substantif 
Pada Piutang Usaha 



Mengusut saldo piutang usaha (dan 
CKP) yg tercantum di neraca, ke saldo 
akun piutang usaha di buku besar. 

Menghitung kembali saldo akun piutang 
usaha di buku besar : 
 Saldo awal, 
 Ditambah jumlah pendebitan, 
 Dikurangi jumlah pengkreditan.  

1. Prosedur Audit Awal 
pada Piutang Usaha 



Mereview terhadap mutasi luar biasa 
pada akun piutang usaha & akun 
cadangan kerugian piutang (CKP). 

Mengusut saldo awal akun piutang 
usaha & CKP (di buku besar) ke 
kertas kerja tahun yang lalu. 

1. Prosedur Audit Awal 
pada Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



Mengusut posting pendebitan & 
pengkreditan akun piutang usaha 
(& akun CKP) ke jurnal ybs. 

Merekonsiliasi akun piutang usaha 
(di buku besar) ke buku pembantu 
piutang usaha. 

1. Prosedur Audit Awal 
Pada Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



Perhitungan rasio-rasio keuangan yg 
berkaitan dengan piutang usaha.  

Rasio-rasio membantu auditor dalam 
mengungkapkan: 
 Peristiwa atau transaksi yang tidak 

biasa. 
 Perubahan akuntansi. 
 Perubahan usaha. 
 Fluktuasi acak. 
 Salah saji.  

2. Prosedur Analitik 
Pada Piutang Usaha 



Rasio tingkat perputaran piutang usaha 

    Penjualan bersih   . 
Rerata piutang usaha 

Rasio piutang usaha dgn aktiva lancar. 

Rasio rate of return on sales. 

Rasio kerugian piutang usaha dengan 
penjualan bersih. 

Rasio kerugian piutang usaha dengan piutang 
usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. 

Rasio-rasio 
pada Piutang Usaha 



Memeriksa sampel transaksi 
pada akun piutang usaha ke 
dokumen yang mendukung 
timbulnya transaksi. 

Melakukan verifikasi pisah batas 
(cut-off) transaksi penjualan & 
retur penjualan. 

3. Pengujian Transaksi Rinci 
pada Piutang Usaha 



Pendebitan akun piutang usaha 

 Faktur penjualan. 

 Laporan pengiriman barang. 

 Order penjualan.  

Pengkreditan akun piutang usaha 

 Bukti kas masuk. 

 Memo kredit untuk retur 
penjualan atau penghapusan 
piutang. 

Pemeriksaan Dokumen Pendukung 



Transaksi & dokumen minggu terakhir 
sebelum tanggal neraca & minggu 
pertama setelah tanggal neraca  

 

 

 

Pemeriksaan atas 
 Penambahan piutang 
 Berkurangnya piutang  

Pemeriksaan Cut-off 
pada Piutang Usaha 

1 minggu 1 minggu 

Tgl neraca 



a. Pengujian keberadaan. 

b. Pengujian kelengkapan. 

c. Pengujian hak kepemilikan. 

d. Pengujian penilaian. 

4. Pengujian Saldo Akun Rinci 
pada Piutang Usaha 



Neraca 
31 Desember 2009 

Piutang Ush  2000 
CKP    (100) 
     1900 

4a. Pengujian Keberadaan 
pada Piutang Usaha 

Apakah saldo piutang 
usaha benar-benar ada 



Melakukan konfirmasi piutang usaha. 

Memeriksa dokumen yang mendukung 
timbulnya piutang. 

Memeriksa dokumen yang mendukung 
pencatatan penerimaan kas (dari 
debitur) setelah tanggal neraca. 

4a. Pengujian Keberadaan 
pada Piutang Usaha 



Memeriksa dokumen yang mendukung 
timbulnya piutang. 

4a. Pengujian Keberadaan 
pada Piutang Usaha 

Penjualan 
barang 

dagangan 

Piutang Usaha 

Faktur 
penjualan 

Purchase 
Order 

Packing  
List 

Dokumen Penjualan 



Memeriksa dokumen yang mendukung 
pencatatan penerimaan kas (dari debitur) 
setelah tanggal neraca. 

4a. Pengujian Keberadaan 
pada Piutang Usaha 

31 Des 2009 
Saldo P/U  

2.000 

Seharusnya terdapat  
pelunasan P/U 2.000 



Permintaan penegasan tentang 
piutang ke debitur. 

Dibuat oleh klien atas 
permintaan dari auditor, & 
jawaban langsung dikirim 
kepada auditor. 

Konfirmasi 
pada Piutang Usaha 



Konfirmasi 
pada Piutang Usaha 

Auditor Klien 

Debitur 

Auditor meminta Klien  
untuk mengirim surat  

konfirmasi kepada debitur 

Klien mengirim surat 
permintaan konfirmasi 

kepada debitur 

Debitur mengirim 
jawaban konfirmasi 

langsung kpd auditor 



Konfirmasi positif. 

Konfirmasi negatif. 

Jenis Konfirmasi 



Konfirmasi yang:  

 Membutuhkan jawaban dari debitur 
baik dalam hal terdapat kesesuaian 
atau ketidak-sesuaian. 

Diterapkan pada saat : 

 Saldo piutang secara invidual besar 

 Terdapat dugaan sengketa atau 
ketidak-beresan.  

Konfirmasi Positif 



Konfirmasi yang: 

 Meminta jawaban dari debitur, hanya 
jika terdapat ketidak-sesuaian. 

Diterapkan pada saat : 

 SPI terhadap piutang usaha baik. 

 Saldo piutang secara individual kecil. 

 Debitur tidak menaruh perhatian 
terhadap surat konfirmasi. 

Konfirmasi Negatif 



Memeriksa dokumen yang mendukung 
timbulnya piutang. 

Memeriksa jawaban konfirmasi bank 

 Tentang adanya piutang usaha yang 
dijadikan jaminan hutang ke bank. 

 Perlu pengungkapan.  

Meminta surat representasi dari klien.  

4b. Pengujian Kepemilikan 
pada Piutang Usaha 



Memeriksa dokumen yang mendukung 
timbulnya piutang. 

4b. Pengujian Kepemilikan 
pada Piutang Usaha 

Penjualan 
barang 

dagangan 

Piutang Usaha 

Faktur 
penjualan Faktur 

penjualan 
diterbitkan 
oleh klien. 

Yang berhak 
menagih P/U 
adalah klien. 



Merupakan pernyataan dari 
klien. 

Bahwa tanggung jawab atas 
kewajaran informasi yang 
disajikan dalam laporan 
keuangan berada di tangan 
klien, bukan pada auditor.  

Surat Representasi 
mengenai Piutang Usaha 



Klaim yang sah atas piutang usaha. 

Piutang tidak dijadikan jaminan hutang. 

Barang yang dikonsinyasi telah 
dipisahkan dari piutang. 

Piutang yang tidak dapat ditagih telah 
dihapus. 

CKP cukup untuk menutup kerugian 
piutang tidak tertagih yang 
diperkirakan. 

Isi Surat Representasi 
mengenai Piutang Usaha 



Melakukan evaluasi kecukupan 
Cadangan Kerugian Piutang (CKP) yang 
telah dibuat klien. 

Analisis umur piutang usaha. 

Membandingkan CKP tahun yang 
diaudit dengan CKP tahun sebelumnya. 

Memeriksa piutang yang kedaluwarsa 
(dari daftar umur piutang). 

4c. Pengujian Penilaian 
pada Piutang Usaha 



Membandingkan penyajian piutang 
usaha dengan PABU. 

Memeriksa klasifikasi piutang 
usaha. 

Pengungkapan ttg piutang usaha. 

5. Pengujian  
Penyajian & Pengungkapan 



Transaksi dengan pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa. 

Piutang yang digadaikan. 

Piutang yang dianjakkan. 

Pengungkapan tentang 
Piutang Usaha 



SEKIAN 



PIUTANG 
USAHA 

PIUTANG 
USAHA 

Deskripsi Piutang 

Piutang 

 Klaim kepada pihak lain atas uang, 
barang atau jasa, yang dapat 
diterima dalam jangka waktu satu 
tahun, atau dalam satu siklus 
kegiatan perusahaan. 

Piutang usaha 

 Piutang yang timbul dari transaksi 
penjualan barang atau jasa dalam 
kegiatan normal perusahaan. 



Penjualan 
barang 

dagangan 

Retur 
penjualan 

Potongan 
penjualan 

Penerimaan  
kas 

Piutang Usaha 

Penghapusan 
piutang 

Akun pada  
Siklus Penjualan dan Penerimaan 

Penjualan Kas 

Retur Penjualan 

Potongan Penjualan 

CKP 



Jurnal Transaksi  
Pada Piutang Usaha 

Penjualan kredit. 

Retur penjualan. 

Penerimaan kas sebagai 
pelunasan piutang. 

Pencadangan piutang tidak 
tertagih. 

Penghapusan piutang.   



Jurnal Transaksi  
Piutang Usaha 

Piutang Usaha        XX 

  Penjualan          XX 

Penjualan 

Retur Penjualan       XX 

  Piutang Usaha         XX 

Retur penjualan 



Jurnal Transaksi  
Piutang Usaha 

Kas           XX 

  Piutang Usaha         XX 

Pelunasan piutang 



Jurnal Transaksi  
Piutang Usaha 

Kerugian PTT        XX 

  Cadangan PTT        XX 

Pencadangan Piutang Tidak Tertagih 

Cadangan PTT       XX 

  Piutang Usaha         XX 

Penghapusan PTT 



Catatan Akuntansi yang Terkait  
Pada Piutang Usaha 

Buku pembantu piutang 
 Pada transaksi penjualan 

kredit. 

Buku persediaan 
 Pada transaksi penjualan. 

Analisis umur piutang usaha. 



Piutang usaha disajikan di neraca 
sebesar jumlah yang diperkirakan 
dapat ditagih (pada tanggal neraca). 

 Piutang usaha disajikan di neraca 
sebesar jumlah bruto dikurangi 
dengan taksiran / cadangan 
kerugian piutang tidak tertagih 
(CKP). 

Prinsip Akuntansi 
Piutang Usaha 



Jika tidak dibentuk cadangan 
kerugian piutang tidak tertagih, 
maka piutang disajikan dalam 
jumlah neto. 
 Harus dicantumkan 

pengungkapan di neraca. 

Prinsip Akuntansi 
Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



Jika piutang usaha bersaldo material, 
disajikan rinciannya di neraca. 

Piutang usaha bersaldo kredit (di neraca), 
disajikan dalam kelompok hutang lancar. 

Piutang non usaha yg jumlahnya material, 
harus dipisahkan dari piutang usaha.  

Prinsip Akuntansi 
Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



Asersi Manajemen 
pada Piutang Usaha 

Keberadaan atau keterjadian 
piutang usaha. 

Kelengkapan piutang usaha. 

Hak kepemilikan piutang usaha. 

Penilaian piutang usaha. 

Penyajian dan pengungkapan 
piutang usaha. 



Tujuan Audit 

Saldo piutang 
sesungguh- 

nya 

Saldo piutang  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan Hak & 
Kewajiban 

Penyajian & 
Pengungkapan 



1. Memperoleh keyakinan tentang 
keandalan catatan akuntansi yang 
bersangkutan dengan piutang usaha. 

2. Membuktikan keberadaan dan 
keterjadian transaksi yang berkaitan 
dengan piutang usaha. 

3. Membuktikan kelengkapan transaksi dan 
kelengkapan saldo piutang usaha. 

Tujuan Pengujian Substantif 
Pada Piutang Usaha 



4. Membuktikan hak kepemilikan klien atas 
piutang usaha.  

5. Membuktikan kewajaran penilaian atas 
piutang usaha. 

6. Membuktikan kewajaran penyajian dan 
pengungkapan piutang usaha.  

Tujuan Pengujian Substantif 
Pada Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



1. Prosedur audit awal terhadap 
piutang usaha. 

2. Prosedur analitik atas piutang usaha. 

3. Pengujian terhadap transaksi rinci 
atas piutang usaha. 

4. Pengujian terhadap saldo akun rinci 
atas piutang usaha. 

5. Pemeriksaan atas penyajian & 
pengungkapan piutang usaha. 

Program Pengujian Substantif 
Pada Piutang Usaha 



Mengusut saldo piutang usaha (dan 
CKP) yg tercantum di neraca, ke saldo 
akun piutang usaha di buku besar. 

Menghitung kembali saldo akun piutang 
usaha di buku besar : 
 Saldo awal, 
 Ditambah jumlah pendebitan, 
 Dikurangi jumlah pengkreditan.  

1. Prosedur Audit Awal 
pada Piutang Usaha 



Mereview terhadap mutasi luar biasa 
pada akun piutang usaha & akun 
cadangan kerugian piutang (CKP). 

Mengusut saldo awal akun piutang 
usaha & CKP (di buku besar) ke 
kertas kerja tahun yang lalu. 

1. Prosedur Audit Awal 
pada Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



Mengusut posting pendebitan & 
pengkreditan akun piutang usaha 
(& akun CKP) ke jurnal ybs. 

Merekonsiliasi akun piutang usaha 
(di buku besar) ke buku pembantu 
piutang usaha. 

1. Prosedur Audit Awal 
Pada Piutang Usaha 
(Lanjutan) 



Perhitungan rasio-rasio keuangan yg 
berkaitan dengan piutang usaha.  

Rasio-rasio membantu auditor dalam 
mengungkapkan: 
 Peristiwa atau transaksi yang tidak 

biasa. 
 Perubahan akuntansi. 
 Perubahan usaha. 
 Fluktuasi acak. 
 Salah saji.  

2. Prosedur Analitik 
Pada Piutang Usaha 



Rasio tingkat perputaran piutang usaha 

    Penjualan bersih   . 
Rerata piutang usaha 

Rasio piutang usaha dgn aktiva lancar. 

Rasio rate of return on sales. 

Rasio kerugian piutang usaha dengan 
penjualan bersih. 

Rasio kerugian piutang usaha dengan piutang 
usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. 

Rasio-rasio 
pada Piutang Usaha 



Memeriksa sampel transaksi 
pada akun piutang usaha ke 
dokumen yang mendukung 
timbulnya transaksi. 

Melakukan verifikasi pisah batas 
(cut-off) transaksi penjualan & 
retur penjualan. 

3. Pengujian Transaksi Rinci 
pada Piutang Usaha 



Pendebitan akun piutang usaha 

 Faktur penjualan. 

 Laporan pengiriman barang. 

 Order penjualan.  

Pengkreditan akun piutang usaha 

 Bukti kas masuk. 

 Memo kredit untuk retur 
penjualan atau penghapusan 
piutang. 

Pemeriksaan Dokumen Pendukung 



Transaksi & dokumen minggu terakhir 
sebelum tanggal neraca & minggu 
pertama setelah tanggal neraca  

 

 

 

Pemeriksaan atas 
 Penambahan piutang 
 Berkurangnya piutang  

Pemeriksaan Cut-off 
pada Piutang Usaha 

1 minggu 1 minggu 

Tgl neraca 



a. Pengujian keberadaan. 

b. Pengujian kelengkapan. 

c. Pengujian hak kepemilikan. 

d. Pengujian penilaian. 

4. Pengujian Saldo Akun Rinci 
pada Piutang Usaha 



Neraca 
31 Desember 2009 

Piutang Ush  2000 
CKP    (100) 
     1900 

4a. Pengujian Keberadaan 
pada Piutang Usaha 

Apakah saldo piutang 
usaha benar-benar ada 



Melakukan konfirmasi piutang usaha. 

Memeriksa dokumen yang mendukung 
timbulnya piutang. 

Memeriksa dokumen yang mendukung 
pencatatan penerimaan kas (dari 
debitur) setelah tanggal neraca. 

4a. Pengujian Keberadaan 
pada Piutang Usaha 



Memeriksa dokumen yang mendukung 
timbulnya piutang. 

4a. Pengujian Keberadaan 
pada Piutang Usaha 

Penjualan 
barang 

dagangan 

Piutang Usaha 

Faktur 
penjualan 

Purchase 
Order 

Packing  
List 

Dokumen Penjualan 



Memeriksa dokumen yang mendukung 
pencatatan penerimaan kas (dari debitur) 
setelah tanggal neraca. 

4a. Pengujian Keberadaan 
pada Piutang Usaha 

31 Des 2009 
Saldo P/U  

2.000 

Seharusnya terdapat  
pelunasan P/U 2.000 



Permintaan penegasan tentang 
piutang ke debitur. 

Dibuat oleh klien atas 
permintaan dari auditor, & 
jawaban langsung dikirim 
kepada auditor. 

Konfirmasi 
pada Piutang Usaha 



Konfirmasi 
pada Piutang Usaha 

Auditor Klien 

Debitur 

Auditor meminta Klien  
untuk mengirim surat  

konfirmasi kepada debitur 

Klien mengirim surat 
permintaan konfirmasi 

kepada debitur 

Debitur mengirim 
jawaban konfirmasi 

langsung kpd auditor 



Konfirmasi positif. 

Konfirmasi negatif. 

Jenis Konfirmasi 



Konfirmasi yang:  

 Membutuhkan jawaban dari debitur 
baik dalam hal terdapat kesesuaian 
atau ketidak-sesuaian. 

Diterapkan pada saat : 

 Saldo piutang secara invidual besar 

 Terdapat dugaan sengketa atau 
ketidak-beresan.  

Konfirmasi Positif 



Konfirmasi yang: 

 Meminta jawaban dari debitur, hanya 
jika terdapat ketidak-sesuaian. 

Diterapkan pada saat : 

 SPI terhadap piutang usaha baik. 

 Saldo piutang secara individual kecil. 

 Debitur tidak menaruh perhatian 
terhadap surat konfirmasi. 

Konfirmasi Negatif 



Memeriksa dokumen yang mendukung 
timbulnya piutang. 

Memeriksa jawaban konfirmasi bank 

 Tentang adanya piutang usaha yang 
dijadikan jaminan hutang ke bank. 

 Perlu pengungkapan.  

Meminta surat representasi dari klien.  

4b. Pengujian Kepemilikan 
pada Piutang Usaha 



Memeriksa dokumen yang mendukung 
timbulnya piutang. 

4b. Pengujian Kepemilikan 
pada Piutang Usaha 

Penjualan 
barang 

dagangan 

Piutang Usaha 

Faktur 
penjualan Faktur 

penjualan 
diterbitkan 
oleh klien. 

Yang berhak 
menagih P/U 
adalah klien. 



Merupakan pernyataan dari 
klien. 

Bahwa tanggung jawab atas 
kewajaran informasi yang 
disajikan dalam laporan 
keuangan berada di tangan 
klien, bukan pada auditor.  

Surat Representasi 
mengenai Piutang Usaha 



Klaim yang sah atas piutang usaha. 

Piutang tidak dijadikan jaminan hutang. 

Barang yang dikonsinyasi telah 
dipisahkan dari piutang. 

Piutang yang tidak dapat ditagih telah 
dihapus. 

CKP cukup untuk menutup kerugian 
piutang tidak tertagih yang 
diperkirakan. 

Isi Surat Representasi 
mengenai Piutang Usaha 



Melakukan evaluasi kecukupan 
Cadangan Kerugian Piutang (CKP) yang 
telah dibuat klien. 

Analisis umur piutang usaha. 

Membandingkan CKP tahun yang 
diaudit dengan CKP tahun sebelumnya. 

Memeriksa piutang yang kedaluwarsa 
(dari daftar umur piutang). 

4c. Pengujian Penilaian 
pada Piutang Usaha 



Membandingkan penyajian piutang 
usaha dengan PABU. 

Memeriksa klasifikasi piutang 
usaha. 

Pengungkapan ttg piutang usaha. 

5. Pengujian  
Penyajian & Pengungkapan 



Transaksi dengan pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa. 

Piutang yang digadaikan. 

Piutang yang dianjakkan. 

Pengungkapan tentang 
Piutang Usaha 



SEKIAN 
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Pengujian Substantif 
Hutang Usaha 

( Pertemuan ke-6) 



Akun pada  
Siklus Pembelian dan Pembayaran 

Kas di Bank 

Retur 
Pembelian 

Potongan 
Pembelian 

Pembelian 
bahan baku 

Aktiva tetap 

Beban 
Dibayar di Muka 

Pengeluaran 
kas 

Retur 
pembelian 

Potongan 
pembelian 

Pembelian 
barang  
dan jasa 

Hutang Usaha 



Jurnal Transaksi  
pada Hutang Usaha 

Pembelian kredit. 

Pengeluaran kas sebagai 
pelunasan hutang. 

Retur pembelian. 

Potongan pembelian 



Jurnal Transaksi  
Hutang Usaha 

Persediaan         XX 

  Hutang Usaha         XX 

Pembelian persediaan 

Retur pembelian 

Hutang Usaha        XX 

  Retur Pembelian        XX 



Jurnal Transaksi  
Hutang Usaha 

Pelunasan hutang 

Hutang Usaha        XX 

  Kas            XX 



Catatan Akuntansi Yang Terkait  
Pada Hutang Usaha 

Buku pembantu hutang 

 Pada transaksi 
pembelian kredit. 

Buku persediaan 

 Pada transaksi 
pembelian. 



Piutang lancar 

 Cenderung overstatement. 

 Penyajian berdasarkan nilai bersih 
yg dapat direalisasikan. 

Hutang lancar 

 Cenderung understatement. 

 Penyajian berdasarkan fakta 
tentang kejadiannya. 

Perbedaan Karakteristik 
Piutang Lancar & Hutang Lancar 



Piutang Usaha 

 Cenderung overstatement. 

 Tujuan pengujian keberadaan untuk 
menemukan piutang yang fiktif. 

Hutang Usaha  

 Cenderung understatement. 

 Tujuan pengujian keberadaan untuk 
menemukan hutang yang belum dicatat 
(unrecorded liabilities). 

Karakteristik Penyajian 



Piutang Usaha 

 Penyajian di neraca berdasarkan 
nilai bersih yg dapat direalisasikan. 

 Pengujian penilaian mjd penting, 
u/ menguji kewajaran nilai piutang. 

Hutang Usaha  

 Penyajian di neraca berdasarkan 
fakta tentang kejadiannya. 

 Pengujian penilaian tidak penting. 

Karakteristik Penilaian 



Setiap jenis hutang lancar disajikan 
terpisah, jika jumlahnya material  

 Hutang usaha (account payable & 
notes payable) 

 Uang jaminan dari pelanggan 

 Accrued payable 

 Hutang karena perusahaan ditunjuk 
sebagai pemungut 

 Hutang lancar lainnya  

Prinsip Akuntansi Hutang Usaha 



Hutang jangka panjang yang akan segera 
jatuh tempo harus diklasifikasikan sebagai 
hutang lancar. 

Hutang kepada pihak hubungan istimewa 
harus dipisahkan dari hutang kepada pihak 
ketiga yang independen. 

Aktiva yang dijaminkan dalam penarikan 
hutang harus dilakukan pengungkapan. 

Hutang bersyarat harus dijelaskan dalam 
neraca. 

Prinsip Akuntansi Hutang Usaha 
(lanjutan) 



Tujuan Audit 

Saldo hutang 
sesungguh- 

nya 

Saldo hutang  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Hak & 
Kewajiban 



Asersi Manajemen 
pada Hutang Usaha 

Keberadaan atau keterjadian hutang 
usaha. 

Kelengkapan hutang usaha. 

Kewajiban hutang usaha. 

(Tidak ada asersi penilaian). 

Penyajian dan pengungkapan hutang 
usaha. 



1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan 
catatan akuntansi yang bersangkutan 
dengan hutang usaha. 

2. Membuktikan keberadaan hutang usaha dan 
keterjadian transaksi yang berkaitan dengan 
hutang usaha (yang dicantumkan di neraca). 

3. Membuktikan kelengkapan transaksi hutang 
usaha yang dicatat dalam catatan akuntansi 
dan kelengkapan saldo hutang usaha yang 
disajikan di neraca. 

Tujuan Pengujian Substantif 
Pada Hutang Usaha 



4. Membuktikan kewajiban klien 
atas hutang usaha yang 
dicantumkan di neraca. 

5. Membuktikan kewajaran 
penyajian dan pengungkapan 
hutang usaha di neraca. 

Tujuan Pengujian Substantif 
Pada Hutang Usaha 
(Lanjutan) 



Prosedur audit awal terhadap hutang usaha. 

Prosedur analitik atas hutang usaha. 

Pengujian terhadap transaksi rinci atas 
hutang usaha. 

Pengujian terhadap saldo akun rinci atas 
hutang usaha. 

Pemeriksaan atas penyajian & pengungkap-
an hutang usaha. 

Program Pengujian Substantif 
Pada Hutang Usaha 



Mengusut saldo hutang usaha yang 
tercantum di neraca, ke saldo akun 
hutang usaha di buku besar. 

Menghitung kembali saldo akun 
hutang usaha di buku besar : 
 Saldo awal, 
 Ditambah jumlah pengkreditan, 
 Dikurangi jumlah pendebitan.  

Prosedur Audit Awal 
pada Hutang Usaha 



Mereview terhadap mutasi luar biasa pada 
akun hutang usaha. 

Mengusut saldo awal akun hutang usaha (di 
buku besar) ke kertas kerja tahun yang lalu. 

Mengusut posting pendebitan & 
pengkreditan akun hutang usaha ke jurnal 
ybs. 

Merekonsiliasi akun hutang usaha (di buku 
besar) ke buku pembantu hutang usaha.  

 

Prosedur Audit Awal 
Pada Hutang Usaha 
(Lanjutan) 



Perhitungan rasio-rasio keuangan 
yg berkaitan dengan hutang usaha.  

Rasio-rasio membantu auditor 
dalam mengungkapkan: 

 Peristiwa atau transaksi yang 
tidak biasa. 

 Perubahan akuntansi. 

 Perubahan usaha. 

 Fluktuasi acak. 

 Salah saji. 

2. Prosedur Analitik 
Pada Hutang Usaha 



Rasio tingkat perputaran hutang usaha 

   Pembelian bersih  . 
Rerata hutang usaha 

Rasio hutang usaha dengan hutang 
lancar 

Hutang usaha 
Hutang lancar 

Rasio-rasio 
pada Hutang Usaha 



a. Memeriksa sampel transaksi pada 
akun hutang usaha ke dokumen 
yang mendukung timbulnya 
transaksi. 

b. Melakukan verifikasi pisah batas (cut-
off) transaksi pembelian & retur 
pembelian. 

3. Pengujian Transaksi Rinci 
Pada Hutang Usaha 



Pengkreditan akun hutang usaha 
 Faktur pembelian. 
 Laporan penerimaan barang. 
 Order pembelian.  

Pendebitan akun hutang usaha 
 Bukti kas keluar. 
 Memo debit untuk retur pembelian. 

3a. Pemeriksaan  
Dokumen Pendukung 



Untuk menemukan hutang yang 
belum dicatat. 

Transaksi & dokumen minggu terakhir 
sebelum tanggal neraca & minggu 
pertama setelah tanggal neraca.  

Pemeriksaan atas: 
 Penambahan hutang. 
 Berkurangnya hutang.  

3b. Pemeriksaan Cut-off 
pada Hutang Usaha 



Konfirmasi hutang usaha (bukan 
merupakan mandatory procedure). 

Memeriksa dokumen yang 
mendukung transaksi pembayaran 
hutang setelah tanggal neraca. 

Rekonsiliasi dengan account 
receivable statement dari kreditur. 

4. Pengujian Saldo Akun Rinci 
pada Hutang Usaha 
(Pengujian Keberadaan) 



Memeriksa klasifikasi hutang di 
neraca. 

Memeriksa pengungkapan tentang 
hutang. 

Pengungkapan tentang: 
 Hutang bersyarat (contingent 

liabilities). 
 Komitmen. 

5. Pengujian 
Penyajian & Pengungkapan 



Kewajiban potensial yang mempunyai 
kemungkinan akan benar-benar 
menjadi hutang. 

Contoh. 

 Perkara pengadilan yang dihadapi 
oleh klien, akan mengakibatkan 
denda/ kerugian tertentu bagi klien.  

Hutang Bersyarat 



Disajikan di neraca: 

 Dengan tanda kurung dalam 
kelompok hutang lancar, atau 

 Dalam kelompok hutang 
bersyarat. 

Tidak dijumlahkan dengan hutang 
yang lain.  

Hutang Bersyarat 



Kesanggupan untuk melakukan 
sesuatu di masa yad. 

Contoh. 

 Penanda-tanganan kontrak oleh 
klien akan menimbulkan 
kesanggupan untuk melakukan 
sesuatu di masa yad, seperti yang 
tercantum dalam kontrak.  

Komitmen 



SEKIAN 



Pengujian Substantif 
Aset Tetap 

 

( Pertemuan ke-7) 



Jurnal Transaksi AT 

Perolehan aset tetap 

Depresiasi aset tetap 

Penjualan aset tetap 

Reparasi & pemeliharaan aset tetap 

Pengeluaran modal (capital 
expenditure)   



Jurnal Transaksi AT 

Aset Tetap        XX 

  Kas            XX 

Pembelian AT 

Pembebanan depresiasi 

Beban Depresiasi       XX 

  Akumulasi Depresiasi      XX 



Jurnal Transaksi AT 

Penjualan AT 

Kas           XX 

Akumulasi Depresiasi     XX 

  Aset Tetap          XX 

  Laba Penjualan AT       XX 



Jurnal Transaksi AT 

Beban Reparasi       XX 

  Kas            XX 

Reparasi & pemeliharaan AT 

Pengeluaran modal (capital expenditure) 

Aset Tetap         XX 

  Kas            XX 



Catatan Akuntansi Yang Terkait  

Daftar aset tetap 

 Pada transaksi pembelian & 
penjualan AT 

Perhitungan depresiasi 

 Pada setiap akhir periode (bulanan, 
6 bulanan, tahunan dsb) 



Karakteristik AT 

Akun AT mempunyai saldo yang 
besar. 

Akun AT frekuensi transaksi 
perubahan sedikit.  

Akun AT menyangkut jumlah rupiah 
yang besar. 



Karakteristik AT 

Pengujian substantif AT menjadi 
lebih sedikit 

Pengujian pisah batas AT menjadi 
kurang penting 

Pengujian difokuskan pada mutasi 
AT 



1. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan 
yang memiliki wujud, mempunyai 
manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, & 
digunakan untuk melaksanakan kegiatan 
perusahaan. 

2. Dasar penilaian AT harus dicantumkan di 
neraca. 

3. AT disajikan di neraca berdasarkan cost-
nya dikurangi akumulasi depresiasinya. 

Prinsip Akuntansi AT 



4. AT yang dijadikan jaminan hutang di bank 
harus diungkapkan. 

5. Metode depresiasi harus diungkapkan. 

6. AT disajikan dalam golongan yang terpisah 
apabila jumlahnya material. 

7. AT yang telah habis didepresiasi tapi masih 
digunakan dalam operasi perusahaan, 
apabila material, harus diungkapkan.  

Prinsip Akuntansi AT 
(lanjutan) 



Tujuan Audit Aset Tetap 

Saldo AT 
sesungguh- 

nya 

Saldo AT  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Hak & 
Kewajiban 



Asersi Manajemen AT 

Keberadaan atau keterjadian AT 

Kelengkapan AT 

Hak atas AT 

Penilaian dan alokasi AT 

Penyajian dan pengungkapan AT 



1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan 
catatan akuntansi yang bersangkutan 
dengan AT 

2. Membuktikan keberadaan piutang usaha 
dan keterjadian transaksi yang berkaitan 
dengan AT (yang dicantumkan di neraca). 

3. Membuktikan kelengkapan transaksi AT 
yang dicatat dalam catatan akuntansi dan 
kelengkapan saldo AT yang disajikan dalam 
neraca. 

Tujuan Pengujian Substantif AT 



4. Membuktikan hak kepemilikan klien atas AT 
yang dicantumkan di neraca. 

5. Membuktikan kewajaran penilaian AT yang 
dicantumkan di neraca. 

6. Membuktikan kewajaran penyajian dan 
pengungkapan AT di neraca.  

Tujuan Pengujian Substantif AT 
(lanjutan) 



1. Prosedur audit awal terhadap AT 

2. Prosedur analitik atas AT 

3. Pengujian terhadap transaksi rinci atas AT 

4. Pengujian terhadap saldo akun rinci atas AT 

5. Pemeriksaan atas penyajian & 
pengungkapan AT 

Program Pengujian Substantif 



1. Mengusut saldo AT & akumulasi depresiasi 
yang tercantum di neraca, ke saldo akun AT 
& akumulasi depresiasi di buku besar 

2. Menghitung kembali saldo akun AT di buku 
besar : 
 Saldo awal  
 Ditambah jumlah pendebitan 
 Dikurangi jumlah pengkreditan  

Prosedur Audit Awal AT 



3. Mereview terhadap mutasi luar biasa pada akun 
AT & akun akumulasi depresiasi AT. 

4. Mengusut saldo awal akun AT & akumulasi 
depresiasi AT (di buku besar) ke kertas kerja 
tahun yang lalu. 

5. Mengusut posting pendebitan & pengkreditan 
akun AT (& akun akumulasi depresiasi) ke jurnal 
ybs. 

6. Merekonsiliasi akun AT (di buku besar) ke daftar 
AT. 

Prosedur Audit Awal AT 
(lanjutan) 



Perhitungan rasio-rasio keuangan yang 
berkaitan dengan AT  

Rasio-rasio membantu auditor dalam 
mengungkapkan: 

 Peristiwa atau transaksi yang tidak biasa 

 Perubahan akuntansi 

 Perubahan usaha 

 Fluktuasi acak 

 Salah saji  

Prosedur Analitik AT 



Rasio tingkat perputaran AT 

       Penjualan bersih        
   Rerata AT 

Rasio laba bersih dengan AT 

Rasio AT dengan total aset 

 

Rasio-rasio Pada AT 



Memeriksa tambahan AT ke dokumen 
pendukungnya. 

Memeriksa berkurangnya AT ke 
dokumen pendukungnya. 

Memeriksa akun biaya reparasi & 
pemeliharaan AT. 

Pengujian Transaksi Rinci AT 



Faktur / bukti pembelian AT 

Otorisasi penambahan AT 

Anggaran modal 

   Penambahan AT 

Bukti kas keluar 

Memeriksa AT yang diperoleh dengan cara 
leasing 

Pemeriksaan Dokumen Pendukung 
Penambahan AT 



Bukti penjualan AT 

Bukti penghentian AT 

Bukti pertukaran AT 

Bukti kas masuk  

Pemeriksaan Dokumen Pendukung 
Pengurangan AT 



Revenue expenditure (beban / 
pengeluaran pendapatan) 

   Beban reparasi & pemeliharaan AT. 

Capital expenditure (pengeluaran modal) 
  Sering terjadi pengeluaran modal 

dibebankan sbg beban reparasi & 
pemeliharaan AT. 

 

Pemeriksaan  
Beban Reparasi & Pemeliharaan 



1. Pengujian keberadaan. 

2. Pengujian kepemilikan. 

3. Pengujian penilaian. 

Pengujian Saldo Akun Rinci AT 



Inspeksi fisik atas AT. 

Inspeksi fisik atas penambahan AT. 

4a. Pengujian Keberadaan AT 



Memeriksa bukti kepemilikan AT. 

Memeriksa bukti pembayaran pajak. 

Memeriksa polis asuransi AT. 

Memeriksa pengungkapan tentang AT 
yang dijadikan jaminan hutang. 

Memeriksa dokumen yang berkaitan 
dengan sewa AT. 

Memeriksa dokumen yang berkaitan 
dengan leasing AT. 

4b. Pengujian Kepemilikan AT 



Me-review perhitungan depresiasi AT. 

Mereview perhitungan akumulasi 
depresiasi AT. 

4c. Pengujian Penilaian AT 



Memeriksa klasifikasi AT di neraca. 

Memeriksa pengungkapan tentang 
AT. 

Pengujian   
Penyajian & Pengungkapan AT 



Metode penilaian AT. 

Metode depresiasi dan masa manfaat. 

AT yang digunakan jaminan hutang. 

AT yang telah habis didepresiasi, tapi masih 
digunakan dalam operasi perusahaan. 

dsb 

Pengungkapan pada AT 



SEKIAN 



Pengujian Substantif 
Aset Tidak Berwujud 

 

( Pertemuan ke-8) 



Jurnal Transaksi ATB 

ATB           XX 

  Kas            XX 

Perolehan ATB 

Amortisasi ATB 

Biaya Amortisasi       XX 

  ATB            XX 



Karakteristik ATB 

ATB yang eksistensinya dibatasi oleh 
hukum, peraturan, perjanjian atau sifat 
ATB tsb.  

 Paten, hak cipta, franchise, lisensi, 
biaya organisasi 

ATB yang eksistensinya tidak terbatas.  

 Merek (trademarks), nama 
dagang, proses rahasia, goodwill. 



1. ATB harus disajikan secara terpisah di 
neraca 

2. ATB yang mempunyai masa manfaat 
terbatas disajikan terpisah dari ATB 
yang mempunyai masa manfaat tidak 
terbatas 

3. Dasar penilaian & metode amortisasi 
ATB harus diungkapkan  

Prinsip Akuntansi ATB 



Tujuan Audit ATB 

Saldo ATB 
sesungguh- 

nya 

Saldo ATB  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Hak & 
Kewajiban 



Asersi Manajemen pada ATB 

Keberadaan atau keterjadian ATB 

Kelengkapan ATB 

Hak kepemilikan ATB 

Penilaian dan alokasi ATB 

Penyajian dan pengungkapan ATB 



1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan 
catatan akuntansi yang bersangkutan dengan 
ATB 

2. Membuktikan keberadaan piutang usaha dan 
keterjadian transaksi yang berkaitan dengan 
ATB (yang dicantumkan di neraca). 

3. Membuktikan kelengkapan transaksi ATB 
yang dicatat dalam catatan akuntansi dan 
kelengkapan saldo ATB yang disajikan dalam 
neraca. 

 

Tujuan Pengujian Substantif ATB 



4. Membuktikan hak kepemilikan klien atas 
ATB yang dicantumkan di neraca. 

5. Membuktikan kewajaran penilaian ATB 
yang dicantumkan di neraca. 

6. Membuktikan kewajaran penyajian dan 
pengungkapan ATB di neraca.  

Tujuan Pengujian Substantif ATB 
(lanjutan) 



1. Prosedur audit awal terhadap ATB 

2. Prosedur analitik atas ATB 

3. Pengujian terhadap transaksi rinci atas 
ATB 

4. Pengujian terhadap saldo akun rinci 
atas ATB 

5. Pemeriksaan atas penyajian & 
pengungkapan ATB 

Program Pengujian Substantif ATB 



1. Mengusut saldo ATB yang tercantum 
di neraca, ke saldo akun ATB di buku 
besar 

2. Menghitung kembali saldo akun ATB 
di buku besar : 
 Saldo awal  
 Ditambah jumlah pendebitan 
 Dikurangi jumlah pengkreditan  

Prosedur Audit Awal ATB 



3. Mereview terhadap mutasi luar biasa 
pada akun ATB 

4. Mengusut saldo awal akun ATB (di 
buku besar) ke kertas kerja tahun yang 
lalu 

5. Mengusut posting pendebitan & 
pengkreditan akun ATB ke jurnal ybs 

Prosedur Audit Awal ATB 
(lanjutan) 



Perhitungan rasio-rasio keuangan yang 
berkaitan dengan ATB  

Rasio-rasio membantu auditor dalam 
mengungkapkan: 

 Peristiwa atau transaksi yang tidak biasa 

 Perubahan akuntansi 

 Perubahan usaha 

 Fluktuasi acak 

 Salah saji  

Prosedur Analitik pada ATB 



Rasio tingkat perputaran ATB 

        Penjualan bersih         
   Rerata ATB 

Rasio laba bersih dengan ATB 

Rasio ATB dengan total aktiva 

 

Rasio-rasio pada ATB 



a. Memeriksa dokumen yang 
mendukung transaksi pemerolehan 
ATB 

b. Memeriksa dokumen yang 
mendukung transaksi amortisasi ATB 

Pengujian Transaksi Rinci ATB 



Bukti pemerolehan ATB 

Bukti kas keluar 

Memeriksa dasar untuk 
menentukan cost ATB 

3a. Pemeriksaan Dokumen 
Pendukung Pemerolehan ATB 



ATB diamortisasi secara langsung 
dengan mengurangkan ke cost ATB 
ybs. 

Memeriksa konsistensi penggunaan 
metode amortisasi. 

Menilai kewajaran penaksiran 
manfaat ekonomis ATB tsb. 

3b. Pemeriksaan Dokumen  
Pendukung Amortisasi ATB 



a. Pengujian keberadaan 

b. Pengujian kepemilikan 

c. Pengujian penilaian 

Pengujian Saldo Akun Rinci ATB 



Memeriksa dokumen yang 
berkaitan dengan pemerolehan 
ATB 

Memeriksa notulen rapat 
direksi, perjanjian, atau surat 
ijin dari pemerintah, dsb 

4a&4b. Pengujian  
Keberadaan & Kepemilikan ATB 



Memeriksa manfaat ATB bagi 
klien di masa yad 

Memeriksa dasar penilaian 
ATB dan metode amortisasi 
yang digunakan 

4c. Pengujian Penilaian ATB 



Pengujian   
Penyajian & Pengungkapan ATB 

ATB harus disajikan secara terpisah di 
neraca 

ATB yang mempunyai masa manfaat 
terbatas disajikan terpisah dari ATB 
yang mempunyai masa manfaat tidak 
terbatas 

Dasar penilaian & metode amortisasi 
ATB harus diungkapkan  



SEKIAN 



Pengujian Substantif 
Sediaan 

 
( Pertemuan ke-9) 



Jurnal Transaksi  
pada Sediaan 

Pembelian 

Retur pembelian 

Penjualan 

Retur penjualan   



Arus Sediaan dan Cost 

 Bahan Baku  

Sediaan 
awal 

Bahan baku 
yang 
digunakan 

Pembelian  

Sediaan 
akhir 

Aktual 

Tenaga Kerja Langsung 
Diterapkan 

Aktual Diterapkan 

Overhead Pabrik 

Harga Pokok 
Penjualan Barang Jadi 

Sediaan 
awal 

Sediaan 
akhir 

Harga  
pokok 
penjualan 

Barang Dalam Proses 
Sediaan 
awal 

Sediaan 
akhir 

Harga pokok 
produksi 



Jurnal Transaksi Sediaan 

Sediaan         XX 

  Kas            XX 

Pembelian sediaan 

Retur pembelian 

Hutang Usaha        XX 

  Retur Pembelian        XX 



Jurnal Transaksi Sediaan 

Kas           XX 

  Penjualan          XX 

Penjualan 

HPP           XX 

  Sediaan          XX 



Jurnal Transaksi Sediaan 

Retur Penjualan       XX 

  Piutang Usaha         XX 

Retur penjualan 

Sediaan          XX 

  HPP            XX 



Catatan Akuntansi yang Terkait  

Buku sediaan 

 Pada transaksi pembelian & 
penjualan 

Buku pembantu piutang 

 Pada transaksi penjualan kredit 

Buku pembantu hutang 

 Pada transaksi pembelian kredit 



1. Penilaian sediaan dengan lower cost or 
market, & pengungkapan tentang metode 
penentuan nilai cost. 

2. Jika sediaan dinyatakan sebesar cost-nya, 
maka nilai pasar pada tanggal neraca 
dicantumkan dalam tanda kurung (atau 
sebaliknya). 

3. Apabila terdapat perubahan metode penilaian, 
harus dijelaskan mengenai akibat dari 
perubahan tsb. 

Prinsip Akuntansi Sediaan (1) 



4. Apabila terdapat sediaan yang dijadikan 
jaminan hutang, maka harus dilakukan 
pengungkapan. 

5. Penyajian kelompok sediaan di neraca 
berdasarkan urutan likuiditasnya. 

6. Perjanjian pembelian, jika material atau 
bersifat luar biasa, harus dilakukan 
pengungkapan. 

 

Prinsip Akuntansi Sediaan (2) 



Tujuan Audit Sediaan 

Saldo sediaan 
sesungguh- 

nya 

Saldo sediaan  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan Hak & 
Kewajiban 

Penyajian & 
Pengungkapan 



Asersi Manajemen pada Sediaan 

Keberadaan atau keterjadian sediaan 
(Existence or Occurrence)  

Kelengkapan sediaan (Completeness)  

Hak kepemilikan sediaan (Right) 

Penilaian sediaan (Valuation) 

Penyajian dan pengungkapan sediaan 
(Presentation and Disclosure) 



1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan 
catatan akuntansi yang bersangkutan 
dengan sediaan 

2. Membuktikan keberadaan sediaan dan 
keterjadian transaksi yang berkaitan dengan 
Sediaan (yang dicantumkan di neraca). 

3. Membuktikan kelengkapan transaksi sediaan 
yang dicatat dalam catatan akuntansi dan 
kelengkapan saldo sediaan yang disajikan 
dalam neraca. 

Tujuan Pengujian Substantif 
pada Sediaan (1) 



4. Membuktikan hak kepemilikan klien atas 
sediaan yang dicantumkan di neraca. 

5. Membuktikan kewajaran penilaian 
sediaan yang dicantumkan di neraca. 

6. Membuktikan kewajaran penyajian dan 
pengungkapan sediaan di neraca.  

Tujuan Pengujian Substantif 
pada Sediaan (2) 



1. Prosedur audit awal terhadap sediaan. 

2. Prosedur analitik atas sediaan. 

3. Pengujian terhadap transaksi rinci atas 
sediaan. 

4. Pengujian terhadap saldo akun rinci atas 
sediaan. 

5. Pemeriksaan atas penyajian & 
pengungkapan sediaan. 

Program Pengujian Substantif 
pada Sediaan 



Mengusut saldo sediaan yang tercantum 
di neraca, ke saldo akun sediaan di 
buku besar. 

Menghitung kembali saldo akun sediaan 
di buku besar: 
 Saldo awal  
 Ditambah jumlah pendebitan 
 Dikurangi jumlah pengkreditan  

1. Prosedur Audit Awal (1) 



Mereview terhadap mutasi luar biasa pada 
akun sediaan. 

Mengusut saldo awal akun sediaan (di buku 
besar) ke kertas kerja tahun yang lalu. 

Mengusut posting pendebitan & pengkreditan 
akun sediaan ke jurnal ybs. 

Merekonsiliasi akun sediaan (di buku besar) ke 
buku pembantu sediaan.  

1.Prosedur Audit Awal (2) 



Perhitungan rasio-rasio keuangan yang 
berkaitan dengan sediaan  

Rasio-rasio membantu auditor dalam 
mengungkapkan: 

 Peristiwa atau transaksi yang tidak 
biasa 

 Perubahan akuntansi 

 Perubahan usaha 

 Fluktuasi acak 

 Salah saji  

2.Prosedur Analitik Sediaan 



Rasio tingkat perputaran sediaan. 

Rasio sediaan terhadap aset lancar. 

Rasio laba bruto terhadap penjualan. 

Rasio-rasio Sediaan 



Tingkat perputaran sediaan barang jadi. 

Tingkat perputaran sediaan barang 
dalam proses. 

Tingkat perputaran sediaan bahan baku. 

Tingkat perputaran sediaan barang 
dagangan. 

Rasio  
Tingkat Perputaran Sediaan 



Memeriksa sampel transaksi pada 
akun sediaan ke dokumen yang 
mendukung timbulnya transaksi. 

Melakukan verifikasi pisah batas (cut-
off) transaksi pembelian & penjualan. 

3.Pengujian Transaksi Rinci 
pada Sediaan 



Faktur pembelian 

Bukti kas keluar  

Order pembelian  

Laporan penerimaan barang 

Memo kredit pada retur penjualan  

Pemeriksaan Dokumen Pendukung 
Pendebitan Akun Sediaan 



Faktur penjualan 

Laporan pengiriman barang 

Bukti pemakaian barang gudang 

Memo debit pada retur pembelian  

Pemeriksaan Dokumen Pendukung 
Pengkreditan Akun Sediaan 



Transaksi & dokumen minggu 
terakhir sebelum tanggal neraca & 
minggu pertama setelah tanggal 
neraca.  

Pemeriksaan atas: 

 Penambahan sediaan 

 Berkurangnya sediaan  

Pemeriksaan Cut-off 
pada Sediaan 



Pengujian keberadaan 

Pengujian kepemilikan 

Pengujian penilaian 

4.Pengujian Saldo Akun Rinci 
pada Sediaan 



Inspeksi thd penghitungan fisik sediaan. 

Test count : ketelitian penghitungan fisik. 

Compilation test : penyalinan data. 

Pricing test : pencantuman cost per 
satuan. 

Adjustment test : penyesuaian 
berdasarkan hasil perhitungan fisik. 

4a.Pengujian Keberadaan  
Sediaan 



Konfirmasi tentang sediaan yang di-
konsinyasi-kan di perusahaan lain. 

Informasi tentang barang 
konsinyasi milik perusahaan lain. 

Informasi tentang sediaan yang 
dijadikan jaminan hutang. 

4b.Pengujian Kepemilikan  
Sediaan 



1) Informasi tentang metode penilaian 
sediaan.  

2) Kesesuaian penilaian cost per satuan 
dengan PABU. 

3) Metode penghitungan cost per satuan. 

4) Membandingkan laba bruto tahun yang 
diaudit dengan tahun sebelum-nya 
(gross profit method). 

4c.Pengujian Penilaian Sediaan (1) 



5) Pengamatan terhadap sediaan yang rusak. 

6) Membandingkan tingkat perputaran sediaan 
tahun yang diaudit dengan tahun 
sebelumnya. 

7) Pengamatan terhadap sediaan yang lambat 
penjualannya. 

8) Surat representasi tentang sediaan klien.  

4c.Pengujian Penilaian Sediaan (2) 



Informasi tentang metode 
penilaian sediaan  

 Cost historis 

 Harga pasar 

 LCOM (lower cost or market) 

Pengujian Penilaian Sediaan 



Kesesuaian penilaian cost per satuan 
dengan PABU 

 Identifikasi khusus 

 Rata-rata 

 FIFO 

 LIFO 

Metode penghitungan cost per satuan 

 Job order cost method 

 Process cost method 

Pengujian Penilaian Sediaan 



Tahun 2008 : 

 Penjualan    1.000 juta 
 HPP        710 juta 
 Laba Kotor       290 juta 

 Gross profit 2008: 29% 

Tahun 2009 : 

 Penjualan    1.000 juta 
 HPP        690 juta 
 Laba Kotor       310 juta 

 Gross profit 2009: 31% 

Gross profit rata-rata 2008 & 2009: 30%  

Gross Profit Method (1) 



Tahun 2010 (tahun yang diaudit): 

 Penjualan     1.500 juta 
 Laba kotor (30%x1.500)      450 juta 
 HPP (taksiran)     1.050 juta 

 Persed awal        400 juta 
 Pembelian     1.200 juta 
 Barang tersedia dijual   1.600 juta 
 HPP (taksiran)     1.050 juta 

 Persed akhir (taksiran)      550 juta 

Gross Profit Method (2) 



Merupakan pernyataan dari klien. 

Bahwa tanggung jawab atas 
kewajaran informasi sediaan yang 
disajikan dalam laporan keuangan 
berada di tangan klien, bukan pada 
auditor.  

Surat Representasi 
mengenai Sediaan 



1) Saldo sediaan secara rinci. 

2) Saldo sediaan (di neraca) adalah 
berdasarkan penghitungan & pengukuran. 

3) Tidak ada sediaan yang dijaminkan. 

4) Sediaan disajikan berdasarkan LCOM 
(misalnya), yg cost-nya dihitung dengan 
metode FIFO (misalnya). 

Isi Surat Representasi 
mengenai Sediaan (1) 



5) Sediaan barang dalam proses (BDP) dan 
produk jadi disajikan berdasarkan cost 
produksinya. 

6) Pembentukan cadangan khusus karena 
keusangan sediaan, out-of-date (mode) & 
kerusakan barang.  

7) Tidak ada komitmen untuk pembelian & 
penjualan.  

Isi Surat Representasi 
mengenai Sediaan (2) 



Memeriksa klasifikasi sediaan di neraca. 

Pengungkapan sediaan: 

 Metode penentuan cost. 

 Metode penilaian sediaan. 

 Sediaan yang dijadikan jaminan 
hutang, dsb. 

Analytical review tentang sediaan. 

Pengujian Penyajian & 
Pengungkapan pada Sediaan 



SEKIAN 



Pengujian Substantif 
Investasi 

 
( Pertemuan ke-10) 



Investasi 

Investasi merupakan penanaman 
uang di luar perusahaan, yang dapat 
berupa surat berharga atau aktiva 
lain yang tidak digunakan secara 
langsung dalam kegiatan produktif 
perusahaan 

Jenis 
 Investasi jangka pendek 

(marketable securities) 
 Investasi jangka panjang 



Investasi jangka pendek 

Biasanya berupa surat berharga 
seperti saham & obligasi. 

Tujuan: untuk menanamkan kas 
yang sementara waktu tidak 
terpakai dalam kegiatan bisnis 
perusahaan. 

Tujuannya adalah mencari capital 
gain.  



Investasi jangka panjang 

Biasanya berupa surat berharga 
seperti saham & obligasi  

Biasanya bertujuan untuk 
memperoleh pendapatan bunga atau 
dividen dalam jangka panjang 

Atau untuk mengendalikan 
perusahaan lain melalui pemilikan 
saham.  



Investasi harus disajikan secara 
terpisah di neraca sesuai dengan 
tujuan investasinya 

Investasi yang dijadikan jaminan 
hutang, harus dilakukan 
pengungkapan  

Prinsip akuntansi investasi 



Investasi dalam perusahaan afiliasi & 
dalam non-consolidated subsidiary 
companies harus disajikan secara 
terpisah dari investasi yang lain, & harus 
dilakukan pengungkapan 

Investasi harus disajikan secara terpisah 
di neraca sesuai dengan tujuan 
investasinya 

Prinsip akuntansi investasi 



Penghasilan yang timbul dari pemilikan 
investasi termasuk  “penghasilan di luar 
usaha” 

Penghasilan bunga & penghasilan dividen 
yang jumlahnya material, keduanya harus 
disajikan secara terpisah 

Laba/rugi penjualan investasi jangka pendek 
(capital gain), disajikan dalam “penghasilan di 
luar usaha” 

Prinsip akuntansi investasi 



Termasuk sbg aktiva lancar 

Dicatat pada nilai terendah 
antara cost dan nilai pasarnya 
(lower cost or market)  

Prinsip akuntansi penyajian 
investasi jangka pendek 



Tidak termasuk aktiva lancar 

Dicatat berdasarkan cost 

Penurunan nilai secara signifikan 
& permanen perlu penyesuaian  

Prinsip akuntansi penyajian 
investasi jangka panjang 



Tujuan audit investasi 

Saldo  
investasi 

sesungguh 
nya 

Saldo  
investasi 

yg disajikan 
di lapkeu 

Penyajian & 

Pengungkapan 

Penilaian  

& Alokasi 

Keberadaan & 

Keterjadian 

Hak & 

Kewajiban 
Kelengkapan 



Asersi manajemen 
pada investasi 

Keberadaan atau keterjadian investasi 
(Existence or Occurrence)  

Kelengkapan investasi (Completeness)  

Hak kepemilikan investasi (Right) 

Penilaian investasi (Valuation) 

Penyajian dan pengungkapan investasi 
(Presentation and Disclosure) 



Memperoleh keyakinan tentang 
keandalan catatan akuntansi yang 
bersangkutan dengan investasi 

Membuktikan keberadaan investasi 
dan keterjadian transaksi yang 
berkaitan dengan investasi (yang 
dicantumkan di neraca). 

Tujuan pengujian substantif 
pada investasi 



Membuktikan kelengkapan transaksi 
investasi yang dicatat dalam catatan 
akuntansi dan kelengkapan saldo investasi 
yang disajikan dalam neraca. 

Membuktikan hak kepemilikan klien atas 
investasi yang dicantumkan di neraca. 

Tujuan pengujian substantif 
pada investasi 

(lanjutan) 



Membuktikan kewajaran penilaian 
investasi yang dicantumkan di 
neraca. 

Membuktikan kewajaran penyajian 
dan pengungkapan investasi di 
neraca.  

Tujuan pengujian substantif 
pada investasi 

(lanjutan) 



Prosedur audit awal thd investasi 

Prosedur analitik atas investasi 

Pengujian terhadap transaksi rinci 
atas investasi 

Pengujian terhadap saldo akun rinci 
atas investasi 

Pemeriksaan atas penyajian & 
pengungkapan investasi 

Program pengujian substantif 
pada investasi 



Mengusut saldo investasi yang 
tercantum di neraca, ke saldo akun 
investasi di buku besar 

Menghitung kembali saldo akun 
investasi di buku besar : 

 Saldo awal  

 Ditambah jumlah pendebitan 

 Dikurangi jumlah pengkreditan  

Prosedur audit awal 
pada investasi 



Mereview terhadap mutasi luar 
biasa pada akun investasi 

Mengusut saldo awal akun 
investasi (di buku besar) ke kertas 
kerja tahun yang lalu 

Prosedur audit awal 
pada investasi 

(lanjutan) 



Mengusut posting pendebitan & 
pengkreditan akun investasi ke 
jurnal ybs 

Merekonsiliasi akun persediaan 
(di buku besar) ke buku 
pembantu investasi  

Prosedur audit awal 
pada investasi 

(lanjutan) 



Perhitungan rasio-rasio keuangan yg 
berkaitan dengan investasi  

Rasio-rasio membantu auditor dalam 
mengungkapkan: 
 Peristiwa atau transaksi yang 

tidak biasa 
 Perubahan akuntansi 
 Perubahan usaha 
 Fluktuasi acak 
 Salah saji  

Prosedur analitik 
pada investasi 



Pemeriksaan dokumen pendukung 
transaksi perolehan dan penjualan 
investasi 

Penghitungan pendapatan bunga dan 
dividen dalam tahun yang diaudit 

Penghitungan laba/rugi dari transaksi 
penjualan surat berharga & investasi 

Pengujian transaksi rinci 
pada investasi 



Pemeriksaan dokumen pendukung: 

 Transaksi pembelian surat 
berharga  

 Transaksi penjualan surat berharga  

 (dalam minggu terakhir sebelum 
tanggal neraca dan minggu pertama 
setelah tanggal neraca) 

Pengujian transaksi rinci 
pada investasi 



Pengujian keberadaan 

Pengujian kepemilikan 

Pengujian penilaian 

Pengujian saldo akun rinci 
pada investasi 



Memeriksa notulen rapat pemegang 
saham dan direksi 

Daftar surat berharga klien, 
penghitungan dan inspeksi 

Konfirmasi tentang surat berharga 
klien yang berada di pihak lain 

Rekonsiliasi hasil konfirmasi dengan 
catatan di neraca  

Pengujian keberadaan 
pada investasi 



Inspeksi dan pemeriksaan 
polis asuransi surat berharga 

Konfirmasi tentang surat 
berharga yang dijadikan 
jaminan hutang 

Pengujian kepemilikan 
pada investasi 



Membandingkan metode 
penilaian investasi dengan 
PABU 

Membandingkan nilai investasi 
dengan harga pasar surat 
berharga 

Pengujian penilaian 
pada investasi 



Memeriksa klasifikasi investasi 
sementara dan jangka panjang 

Memeriksa investasi jangka 
panjang sbg alat pengendalian 

Pengujian  
penyajian & pengungkapan 

pada investasi 



SEKIAN 



Pengujian Substantif 
Hutang Jangka Panjang 

 
( Pertemuan ke-11) 



Jenis Hutang Jangka Panjang 

Hutang jangka panjang dari 
bank (kredit investasi). 

Hutang leasing. 

Hutang obligasi. 

dsb. 



Jurnal Transaksi HJP 

Mendapatkan HJP dari bank. 

Pembelian aset tetap secara 
leasing. 

Menerbitkan hutang obligasi. 

Pembayaran bunga HJP. 

Pengeluaran kas sebagai 
pelunasan HJP. 



Jurnal Transaksi HJP 

Kas           XX 

  Hutang Bank JP        XX 

Menerima HJP dari Bank 

Pembelian aset tetap secara leasing 

Aset Tetap        XX 

  Hutang Leasing        XX 



Jurnal Transaksi HJP 

Penerbitan hutang obligasi dengan premi 

Kas           XX 

  Premi  Obligasi         XX 

  Hutang Obligasi        XX 

Beban Bunga        XX 

Amortisasi Premi       XX 

  Kas            XX 

Pembayaran bunga obligasi dengan premi 



Jurnal Transaksi HJP 

Penerbitan hutang obligasi dengan diskonto 

Pembayaran bunga obligasi dengan diskonto 

Kas           XX 

Diskonto Obligasi       XX 

  Hutang Obligasi        XX 

Beban Bunga        XX 

  Amortisasi Diskonto       XX 

  Kas            XX 



Jurnal Transaksi HJP 

Hutang Bank        XX 

  Kas            XX 

Pelunasan HJP dari Bank 

Pelunasan hutang obligasi 

Hutang Obligasi       XX 

  Kas            XX 



Hutang jangka panjang adalah kewajiban 
sekarang yang timbul dari kegiatan atau 
transaksi yang lalu, yang jatuh temponya 
lebih dari satu tahun ditinjau dari tanggal 
neraca.  

HJP harus dilakukan pengungkapan secara 
cukup. 

HJP harus disajikan secara terpisah 
menurut jenisnya.  

Prinsip Akuntansi HJP (1) 



Hutang obligasi harus disajikan sesuai 
PABU 

Hutang obligasi yang dilunasi, yang dibeli 
sebagai treasury bond, disajikan di 
neraca sebagai pengurang obligasi 
sebesar nilai nominalnya. 

Hutang jangka panjang yang akan 
segera jatuh tempo harus diklasifikasikan 
sebagai hutang lancar. 

Prinsip Akuntansi HJP (2) 



Disajikan pada nilai nominalnya, & 
dicantumkan tanggal jatuh tempo serta 
tingkat bunganya. 

Disajikan pada nilai nominalnya,  

 ditambah dengan premi obligasi 
yang belum diamortisasi, atau 

 dikurangi dengan diskonto obligasi 
yang belum diamortisasi. 

Alternatif Penyajian  
Hutang Obligasi di Neraca 



Tujuan Audit HJP 

Saldo HJP 
sesungguh- 

nya 

Saldo HJP  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Kelengkapan 
Hak & 

Kewajiban 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Keberadaan & 
Keterjadian 



Asersi Manajemen 
Pada Hutang Jangka Panjang 

1. Keberadaan atau keterjadian HJP 
(Existence or Occurrence). 

2. Kelengkapan HJP (Completeness). 

3. Kewajiban HJP (Obligation). 

4. Penyajian dan pengungkapan HJP 
(Presentation and Disclosure). 



1. Memperoleh keyakinan tentang 
keandalan catatan akuntansi yang 
bersangkutan dengan HJP. 

2. Membuktikan keberadaan HJP dan 
keterjadian transaksi yang 
berkaitan dengan HJP (yang 
dicantumkan di neraca). 

Tujuan Pengujian Substantif HJP 



3. Membuktikan kelengkapan transaksi 
HJP yang dicatat dalam catatan 
akuntansi dan kelengkapan saldo 
HJP yang disajikan di neraca. 

4. Membuktikan kewajiban klien atas 
HJP yang dicantumkan di neraca. 

5. Membuktikan kewajaran penyajian dan 
pengungkapan HJP di neraca.  

Tujuan Pengujian Substantif HJP 
(Lanjutan) 



1. Prosedur audit awal terhadap HJP. 

2. Prosedur analitik atas HJP. 

3. Pengujian terhadap transaksi rinci 
atas HJP. 

4. Pengujian terhadap saldo akun rinci 
atas HJP. 

5. Pemeriksaan atas penyajian & 
pengungkapan HJP. 

Program  
Pengujian Substantif HJP 



1. Mengusut saldo HJP yang tercantum 
di neraca, ke saldo akun HJP di buku 
besar. 

2. Menghitung kembali saldo akun HJP 
panjang di buku besar: 

 Saldo awal, 

 Ditambah jumlah pengkreditan, 

 Dikurangi jumlah pendebitan.  

Prosedur Audit Awal HJP 



3. Mereview terhadap mutasi luar biasa pada 
akun HJP. 

4. Mengusut saldo awal akun HJP (di buku 
besar) ke kertas kerja tahun yang lalu. 

5. Mengusut posting pendebitan & pengkreditan 
akun HJP ke jurnal ybs. 

6. Merekonsiliasi akun HJP (di buku besar) ke 
buku pembantu HJP. 

Prosedur Audit Awal HJP 
(Lanjutan) 



Perhitungan rasio-rasio keuangan yg 
berkaitan dengan HJP. 

Rasio-rasio membantu auditor dalam 
mengungkapkan: 

 Peristiwa atau transaksi yang tidak 
biasa. 

 Perubahan akuntansi. 

 Perubahan usaha. 

 Fluktuasi acak. 

 Salah saji. 

Prosedur Analitik HJP 



1. Pemeriksaan penerimaan uang dari 
penarikan HJP. 

2. Melakukan konfirmasi kepada trust 
company yang mengurus obligasi. 

3. Pemeriksaan dokumen yang mendukung 
transaksi pembayaran bunga. 

4. Pemeriksaan dokumen yang mendukung 
transaksi pembayaran pokok pinjaman. 

5. Pemeriksaan aset yang dijadikan jaminan 
dalam penarikan HJP. 

Pengujian Transaksi Rinci HJP 



6. Pemeriksaan polis asuransi aset yang 
dijaminkan. 

7. Pemeriksaan kepatuhan klien terhadap 
batasan yang dikenakan debitur. 

8. Pemeriksaan dokumen yang mendukung 
transaksi treasury bond (obligasi yg dibeli 
kembali). 

9. Memeriksa perhitungan bunga obligasi, 
amortisasi premi atau diskonto obligasi, 
serta hutang bunga obligasi. 

Pengujian Transaksi Rinci HJP 



Pengujian keberadaan. 

Pengujian penilaian. 
(tidak perlu dilakukan) 

Pengujian Saldo Akun Rinci 
Pada HJP 



1. Meminta (kepada klien) atau membuat 
daftar HJP bank. 

2. Meminta kopi surat perjanjian penarikan 
kredit dari bank & trust indenture 
(perjanjian ttg penerbitan obligasi). 

3. Memeriksa kesesuaian HJP dengan PABU 
 Nominal obligasi. 
 Amortisasi premi atau diskonto 

obligasi.  

Pengujian Keberadaan HJP 



1. Menghitung kembali amortisasi premi atau 
diskonto obligasi.  

2. Memeriksa klasifikasi HJP yang segera jatuh 
tempo, seharusya disajikan sebagai hutang 
lancar. 

3. Pemeriksaan perjanjian HJP dan mempelajari 
pasal-pasalnya. 

4. Pemeriksaan pengungkapan tentang HJP. 

Pengujian 
Penyajian & Pengungkapan HJP 



1. Nama hutang. 

2. Jumlah hutang yang disetujui. 

3. Jumlah hutang yang ditarik. 

4. Tanggal jatuh tempo. 

5. Tingkat bunga. 

6. Pembatasan dalam pembagian dividen. 

7. Jumlah & jenis aset yang dijadikan 
jaminan. 

Pengungkapan HJP 



SEKIAN 



Pengujian Substantif 
Ekuitas Pemegang Saham 

 
( Pertemuan ke-12) 
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Jurnal Transaksi Pada Ekuitas 

Penyetoran modal saham. 

Pengakuan laba tahun berjalan. 

Pembagian dividen. 

Penarikan saham sebagai treasury 
stock. 
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Jurnal Transaksi Ekuitas 

Penyetoran modal saham 

Pengakuan laba tahun berjalan 

Ikhtisar L/R        XX 

  Saldo Laba          XX 

Kas           XX 

  Modal Saham         XX 

  Selisih Lebih MS        XX 
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Jurnal Transaksi Ekuitas 

Saldo Laba         XX 

  Hutang Dividen        XX 

Pembagian dividen 

Penarikan saham sbg treasury stock 

Treasury Stock       XX 

  Kas            XX 
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1. Penjelasan yang lengkap terhadap akun 
modal saham. 

2. Treasury stock disajikan dalam kelompok 
modal saham sebesar cost-nya, sebagai 
pengurang modal saham & saldo laba. 

3. Perubahan saldo laba tahun berjalan 
disajikan dalam “laporan perubahan saldo 
laba”. 

4. Pembatasan penggunaan saldo laba 
dijelaskan.  

Prinsip Akuntansi Ekuitas 
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1. Jenis saham & nominal. 

2. Keistimewaan saham preferen. 

3. Modal dasar, modal ditempatkan, 
modal disetor, treasury stock & 
saham beredar. 

4. Hutang/ kewajiban dividen.  

5. Stock option plan. 

Penjelasan Yang Lengkap 
Mengenai Akun Modal Saham 
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Tujuan Audit Ekuitas Saham 

Saldo Ekuitas 
sesungguh- 

nya 

Saldo Ekuitas  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Keberadaan & 
Keterjadian 

Kelengkapan 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Hak & 
Kewajiban 
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Asersi Manajemen Ekuitas 

1. Keberadaan atau keterjadian ekuitas 
(Existence or Occurrence). 

2. Kelengkapan ekuitas (Completeness).  

3. Hak kepemilikan ekuitas (Right). 

4. Penilaian dan alokasi ekuitas (Valuation 
and allocation). 

5. Penyajian dan pengungkapan ekuitas 
(Presentation and Disclosure). 
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1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan 
catatan akuntansi yang bersangkutan dengan 
ekuitas. 

2. Membuktikan keberadaan ekuitas dan 
keterjadian transaksi yang berkaitan dengan 
ekuitas (yang dicantumkan di neraca). 

3. Membuktikan kelengkapan transaksi ekuitas 
yang dicatat dalam catatan akuntansi dan 
kelengkapan saldo ekuitas yang disajikan di 
neraca. 

Tujuan Pengujian Substantif 
Pada Ekuitas 
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4. Membuktikan bahwa ekuitas pemegang 
saham (di neraca) merupakan klaim pemilik 
terhadap aktiva perusahaan. 

5. Membuktikan kewajaran penilaian ekuitas 
pemegang saham di neraca. 

6. Membuktikan kewajaran penyajian dan 
pengungkapan ekuitas pemegang saham di 
neraca.  

Tujuan Pengujian Substantif 
Pada Ekuitas 
(Lanjutan) 
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1. Prosedur audit awal atas ekuitas. 

2. Prosedur analitik atas ekuitas. 

3. Pengujian terhadap transaksi rinci 
atas ekuitas. 

4. Pengujian terhadap saldo akun rinci 
atas ekuitas. 

5. Pemeriksaan atas penyajian & 
pengungkapan ekuitas. 

Program Pengujian Substantif 
Pada Ekuitas 



©2008 Antariksa Budileksmana            Prodi Akuntansi UMY 12-398 

1. Mengusut saldo ekuitas yang 
tercantum di neraca, ke saldo akun 
ekuitas di buku besar. 

2. Menghitung kembali saldo akun 
ekuitas di buku besar : 
 Saldo awal, 
 Ditambah jumlah pengkreditan, 
 Dikurangi jumlah pendebitan.  

Prosedur Audit Awal 
Pada Ekuitas 
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3. Mereview terhadap mutasi luar biasa pada 
akun ekuitas. 

4. Mengusut saldo awal akun ekuitas (di buku 
besar) ke kertas kerja tahun yang lalu. 

5. Mengusut posting pendebitan & 
pengkreditan akun ekuitas ke jurnal ybs. 

6. Merekonsiliasi akun modal saham (di buku 
besar) ke buku pembantu pemegang 
saham.  

Prosedur Audit Awal 
Pada Ekuitas 
(Lanjutan) 
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Perhitungan rasio-rasio keuangan yg 
berkaitan dengan ekuitas. 

Rasio-rasio membantu auditor dalam 
mengungkapkan: 

 Peristiwa atau transaksi yang tidak 
biasa. 

 Perubahan akuntansi. 

 Perubahan usaha. 

 Fluktuasi acak. 

 Salah saji.  

Prosedur Analitik Ekuitas 
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1. Rasio nilai buku saham biasa. 

2. Return on common 
stockholders’ equity. 

3. Devidend payout ratio (DPR). 

4. Earning per share (EPS/laba 
per lembar saham). 

Rasio-rasio Ekuitas 
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1. Rasio nilai buku saham biasa 

          Ekuitas pemegang saham           . 
 Rerata jumlah saham biasa yg beredar 

2. Return on common stockholders’ 
equity  

                        laba bersih                    . 
 Rerata jumlah saham biasa yg beredar 

Rasio-rasio Pada Ekuitas (1) 
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3. Devidend payout ratio (DPR) 

   Deviden kas 
    Laba bersih 

4. Earning per share (EPS/laba per 
lembar saham)  

                        laba bersih                . 
 Rerata jumlah saham biasa yg beredar 

Rasio-rasio pada Ekuitas (2) 
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1. Memeriksa dokumen yang mendukung 
pencatatan akun: 
 Modal Saham. 
 Selisih Lebih Modal Saham (Paid-in 

Capital). 
 Treasury Stock. 
 Saldo Laba. 
 Cadangan. 

2. Memeriksa pencatatan transaksi 
pengumuman dividen & pembayarannya. 

Pengujian Transaksi Rinci Ekuitas 
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Pengujian keberadaan. 

Pengujian penilaian. 

Pengujian Saldo Akun Rinci  
Ekuitas 
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1. Mempelajari AD/ART klien. 

2. Mempelajari notulen RUPS & dewan direksi. 

3. Mempelajari kontrak dengan underwriting 
(penjamin emisi) & persyaratan emisi saham. 

4. Mempelajari notulen rapat dewan komisaris & 
RUPS mengenai pembagian dividen. 

5. Mempelajari kontrak dengan independent 
registrar. 

Pengujian Keberadaan Ekuitas (1) 
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6. Mempelajari surat perjanjian penarikan kredit & 
bond indentures mengenai pembagian dividen. 

7. Melakukan analisis terhadap akun modal saham. 

8. Melakukan analisis terhadap akun saldo laba.  

9. Mendapatkan konfirmasi dari independent 
registrar. 

10. Memeriksa pertanggung- jawaban nomor urut 
saham. 

11. Memeriksa semua sertifikat saham yang 
dibatalkan pemakaiannya. 

Pengujian Keberadaan Ekuitas (2) 
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1. Memeriksa adjustment yang berasal dari 
tahun sebelumnya yang dicatat dalam akun 
saldo laba. 

2. Melakukan analisis terhadap akun Treasury 
Stock 

 Treasury stock adalah saham milik klien 
yang dibeli kembali oleh klien. 

 Merupakan akun adjusment (pengurang) 
terhadap akun modal saham. 

Pengujian Penilaian Ekuitas 
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1. Memeriksa pencatatan transaksi emisi saham 
untuk menentukan pemisahan jumlah modal 
saham dengan paid-in capital (selisih lebih 
modal saham). 

2. Memeriksa penyajian treasury stock. 

3. Memeriksa penyisihan saldo laba (pembuatan 
cadangan) dalam tahun yang diaudit. 

4. Memeriksa pengungkapan yang berkaitan 
dengan unsur ekuitas pemegang saham. 

Pengujian Penyajian & 
Pengungkapan Ekuitas 
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SEKIAN 



Pengujian Substantif 
Kas 

 
( Pertemuan ke-13) 
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Jurnal Transaksi Kas 

1. Penjualan tunai 

2. Pembelian tunai 

3. Penerimaan pelunasan piutang 

4. Pengeluaran pelunasan hutang 

5. Pembayaran beban tunai 

6. Pembelian aset tunai 
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Jurnal Transaksi Kas 

Pembelian         XX 

  Kas            XX 

Pembelian tunai 

Penjualan tunai 

Kas           XX 

  Penjualan          XX 
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Jurnal Transaksi Kas 

Kas           XX 

  Piutang Usaha         XX 

Pelunasan piutang 

Pelunasan hutang 

Hutang Usaha        XX 

  Kas            XX 
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Jurnal Transaksi Kas 

Biaya           XX 

  Kas            XX 

Pembayaran biaya 

Pembelian aset tetap 

aset Tetap        XX 

  Kas            XX 
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Catatan Akuntansi yang Terkait  
pada Kas 

1. Buku pembantu hutang 

 Transaksi pelunasan hutang 

2. Buku pembantu piutang 

 Transaksi pelunasan piutang 

3. Buku persediaan 

 Transaksi pembelian & penjualan 

4. Daftar aset tetap 

 Transaksi pembelian aset tetap 
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1. Kas yg dicantumkan di neraca: 

 Saldo kas yang ada di tangan 
perusahaan, & 

 Saldo rekening giro di bank 

 Pada tanggal neraca, yang 
penggunaannya tidak dibatasi. 

2. Kas dalam bentuk valuta asing 
dicantumkan di neraca berdasarkan nilai 
kurs pada tanggal neraca. 

Prinsip Akuntansi Kas 
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3. Unsur-unsur yg disajikan terpisah dari kas : 

 Tabungan & deposito di bank 

 Dana untuk keperluan khusus selain 
modal kerja 

 Saldo bank minimum 

 Saldo kas di bank LN yang tidak 
digunakan dalam kegiatan LN 

 

Prinsip Akuntansi Kas 
(lanjutan) 
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Tujuan Audit Kas 

Saldo Kas 
sesungguh- 

nya 

Saldo Kas  
yg disajikan 
di lapkeu 

Penilaian  
& Alokasi 

Kelengkapan 
Hak & 

Kewajiban 

Penyajian & 
Pengungkapan 

Keberadaan & 
Keterjadian 
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Asersi Manajemen pada Kas 

1. Keberadaan atau keterjadian kas 
(Existence or Occurrence)  

2. Kelengkapan kas (Completeness)  

3. Hak kepemilikan kas (Right) 

4. Penilaian kas (Valuation) 

5. Penyajian dan pengungkapan kas 
(Presentation and Disclosure) 
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1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan 
catatan akuntansi yang bersangkutan 
dengan kas. 

2. Membuktikan keberadaan kas dan 
keterjadian transaksi yang berkaitan 
dengan kas (yang dicantumkan di neraca). 

3. Membuktikan kelengkapan transaksi kas 
yang dicatat dalam catatan akuntansi dan 
kelengkapan saldo kas yang disajikan 
dalam neraca. 

Tujuan Pengujian Substantif Kas 
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4. Membuktikan hak kepemilikan klien 
atas kas yang dicantumkan di neraca. 

5. Membuktikan kewajaran penilaian kas 

yang dicantumkan di neraca. 

6. Membuktikan kewajaran penyajian dan 

pengungkapan kas di neraca. 

Tujuan Pengujian Substantif Kas 
(lanjutan) 
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1. Prosedur audit awal terhadap kas. 

2. Prosedur analitik atas kas. 

3. Pengujian terhadap transaksi rinci 
atas kas. 

4. Pengujian terhadap saldo akun 
rinci atas kas. 

5. Pemeriksaan atas penyajian & 
pengungkapan kas. 

 

Program Pengujian Substantif Kas 
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1. Mengusut saldo kas yang tercantum 
di neraca, ke saldo akun kas di buku 
besar 

2. Menghitung kembali saldo akun kas 
di buku besar : 

 Saldo awal  

 Ditambah jumlah pendebitan 

 Dikurangi jumlah pengkreditan  

Prosedur Audit Awal Kas 



©2008 Antariksa Budileksmana            Prodi Akuntansi UMY 13-425 

3. Mereview terhadap mutasi luar biasa 
pada akun kas. 

4. Mengusut saldo awal akun kas (di 
buku besar) ke kertas kerja tahun 
yang lalu. 

5. Mengusut posting pendebitan & 
pengkreditan akun kas ke jurnal ybs. 

Prosedur Audit Awal Kas 
(lanjutan) 



©2008 Antariksa Budileksmana            Prodi Akuntansi UMY 13-426 

1. Perhitungan rasio-rasio keuangan yg 
berkaitan dengan kas.  

2. Rasio-rasio membantu auditor dalam 
mengungkapkan: 

 Peristiwa atau transaksi yang 
tidak biasa. 

 Perubahan akuntansi. 

 Perubahan usaha. 

 Fluktuasi acak. 

 Salah saji.  

Prosedur Analitik Kas 
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1. Melakukan verifikasi pisah batas 
(cut-off) transaksi penerimaan & 
pengeluaran kas. 

2. Membuat daftar transfer antar bank. 

3. Analisis terhadap rekonsiliasi bank 
4 kolom. 

Pengujian Transaksi Rinci Kas 
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a. Rekonsiliasi Cut-off bank statement 
dengan saldo kas menurut catatan klien.  

b. Mengusut deposit in transit. 

c. Memeriksa tanggal pada outstanding 
check. 

d. Memeriksa not sufficient fund check (cek 
kosong). 

e. Memeriksa kemungkinan hilangnya cek.  

1. Pemeriksaan Cut-off Kas 
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2. Membuat daftar transfer antar bank. 

 Memeriksa kemungkinan check 
kitting. 

3. Analisis terhdap rekonsiliasi bank 4 
kolom. 

 Memeriksa kemungkinan 
lapping. 

Pengujian Transaksi Rinci Kas 
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Titik berat pada pengujian keberadaan: 

1. Melakukan penghitungan fisik kas. 

2. Melakukan konfirmasi saldo kas di 
bank. 

3. Me-review rekonsiliasi bank yang 
dibuat oleh klien. 

Pengujian Saldo Akun Rinci Kas 
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Dengan work back procedure  

Saldo kas pada tanggal penghitungan 

Ditambah pengeluaran kas dari tanggal 
neraca s/d tanggal penghitungan 

Dikurangi penerimaan kas dari tanggal 
neraca s/d tanggal penghitungan 

1. Penghitungan Fisik Kas 
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Permintaan penegasan ke bank 
tentang simpanan dan pinjaman 
klien.  

Dibuat oleh klien atas permintaan 
dari auditor, & jawaban langsung 
dikirim oleh bank kepada auditor. 

2. Konfirmasi Bank 
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Konfirmasi Bank 

Auditor Klien 

Bank 

Auditor meminta Klien  
untuk mengirim surat  

konfirmasi kepada Bank 

Klien mengirim surat 
permintaan konfirmasi 

kepada Bank 

Bank mengirim 
jawaban konfirmasi 

langsung kpd auditor 
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a. Saldo tiap jenis rekening klien di 
bank. 

b. Saldo tiap jenis hutang klien di 
bank. 

c. Aset klien yang dijadikan jaminan 
hutang di bank. 

d. Batasan terhadap rekening klien di 
bank.  

 

Isi Konfirmasi Bank 
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Pengujian  
Penyajian & Pengungkapan Kas 

Bank overdraft (dana cerukan) pada 

rekening giro yang bersaldo kredit 

harus disajikan sebagai kewajiban.  

Jumlah saldo kas dan setara kas 

yang signifikan yang tidak dapat 

digunakan dengan bebas harus 

dilakukan disclosure. 
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SEKIAN 



Peristiwa Kemudian 
(Subsequent Event) 

 
( Pertemuan ke-14) 
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Peristiwa Kemudian  

Peristiwa yang terjadi dalam periode 
setelah tanggal neraca sampai dengan 
tanggal selesainya pekerjaan lapangan 
(pada pemeriksaan). 

Penyusunan 
Laporan  

audit 

Pekerjaan 
lapangan 

Peristiwa kemudian 

Tanggal 
neraca 
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Jenis Peristiwa Kemudian  

Memerlukan adjustment 

Hanya memerlukan penjelasan 
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Berdampak langsung pada laporan 
keuangan klien. 

Kondisi yang menyebabkan 
terjadinya peristiwa kemudian 
tersebut telah ada sebelum atau 
pada tanggal neraca. 

 

Peristiwa Kemudian yang  
Memerlukan Adjustment 
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Penjualan rongsokan persediaan oleh 
perusahaan klien karena ada persediaan 
yang sudah usang. 

Pengumuman kebangkrutan oleh debitur 
klien karena terjadinya kesulitan 
keuangan pada debitur tsb. 

Adanya penyelesaian perkara pengadilan, 
yang jumlahnya berbeda dengan yang 
dicantumkan di laporan keuangan. 

 

Peristiwa Kemudian yang  
Memerlukan Adjustment 



©2008 Antariksa Budileksmana            Prodi Akuntansi UMY 14-442 

Tidak berdampak langsung terhadap 
laporan keuangan perusahaan klien.  

Kondisi yang menyebabkan 
terjadinya peristiwa kemudian 
tersebut adalah setelah tanggal 
neraca.  

Peristiwa Kemudian yang  
Hanya Memerlukan Penjelasan 
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Timbulnya kerugian yang disebabkan 
adanya kebakaran setelah tanggal 
neraca.  

 Walaupun tidak mempengaruhi 
keadaan laporan keuangan, tapi 
peristiwa tersebut kemungkinan 
dapat mempengaruhi keputusan para 
pengambil keputusan. 

Peristiwa Kemudian yang  
Hanya Memerlukan Penjelasan 
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1. Mempelajari notulen rapat pemegang 
saham & dewan komisaris dalam periode 
setelah tanggal neraca. 

2. Analisis laporan keuangan klien dari 
tanggal neraca sampai dengan tanggal 
selesainya pemeriksaan. 

3. Wawancara dengan pimpinan perusahaan 
klien tentang peristiwa yang berdampak 
material terhadap laporan keuangan. 

Prosedur Pengujian 
Peristiwa Kemudian (1) 
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4. Wawancara dengan penasihat hukum & 
konsultan klien. 

5. Analisis penagihan piutang setelah tanggal 
neraca. 

6. Analisis transaksi yang jumlahnya material 
pada buku jurnal memorial, misalnya 
tentang pembuatan cadangan tertentu. 

Prosedur Pengujian 
Peristiwa Kemudian (2) 
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SEKIAN 


