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PERTEMUAN 8 - Pre Planning Activities - Client Acceptance 

Tujuan dari aktivitas ini: 

- untuk memeriksa klien yang diusulkan untuk selanjutnya menentukan apakah terdapat alasan 

untuk menolak engagement ini dan meyakinkan klien untuk menggunakan jasa si auditor 

- memutuskan untuk mengakuisisi klien baru atau melanjutkan hubungan dengan klien yang sudah 

ada 

- menentukan tipe dan jumlah staf yang akan digunakan 

Prosedur Client Acceptance: 

 Mengevaluasi latar belakang klien dan alasan klien tersebut di audit 

 Menentukan apakah si auditor bisa memenuhi persyaratan etika menyangkut si klien 

 Menentukan apakah membutuhkan ahli lain 

 Berkomunikasi dengan auditor klien sebelumnya 

 Menyiapkan proposal untuk klien 

 Memilih staf untuk melaksanakan audit 

 Memperoleh surat penugasan 

Memiliki pengetahuan atas bisnis klien dapat membantu auditor 

 Untuk evaluasi atas risiko-risiko yang akan dihadapi setelah menerima engagement 

 Untuk membantu auditor dalam menentukan apakah semua kebutuhan seperti para ahli 

dan persyaratan etika (seperti independence, competence, dll) terkait klien dapat terpenuhi 

 Question : Prosedur apa yang harus diikuti auditor untuk mendapat informasi mengenai 

informasi bisnis klien? 

Pemeriksaan Awal Klien 

 klien baru dan klien yang sudah ada 

- mengunjungi kantor/tempat mereka 

- me-review laporan tahunan 

- berdiskusi dengan manajemen dan staff yang dimiliki klien 

- mengakses berita dan informasi database publik, biasanya melalui internet 

 untuk klien yang sudah ada, working papers tahun-tahun sebelumnya perlu di review 

 untuk klien baru, berkonsultasi dengan auditor sebelumnya dan menggali lebih dalam 

informasi-informasi yang dibutuhkan 

Sumber Informasi untuk Evaluasi Klien (bagan ada di buku) 
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Evaluate Governance, Internal Controls and Possible Risks with Client’s Management and Staff 

Including 

 Perubahan manajemen, struktur organisasi, dan kegiatan dari klien. 

 Peraturan pemerintah saat ini 

 Perkembangan bisnis saat ini 

 Saat ini atau yang akan datang kesulitan keuangan atau masalah akuntansi. 

 Kerentanan laporan keuangan entitas untuk salah saji material karena kesalahan atau 

penipuan. (ISA 240 & ISA 315) 

 Adanya pihak terkait. (ISA 550) 

 Baru atau tertutup bangunan dan fasilitas pabrik. 

 Perubahan terbaru atau yang akan datang dalam teknologi, jenis produk atau jasa dan 

metode produksi atau distribusi. 

 Perubahan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. 
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Ability to Meet Audit Team Ethics and  Competence 

 Independensi auditor (investasi pribadi, hubungan bisnis klien, jasa non-audit, biaya yang 

belum dibayar) 

 Proses pengadilan 

 Pelatihan teknis dan kemampuan yang diperlukan dalam keadaan 

 Rotasi mitra (SOx 5 thn, Uni Eropa 7 yrs) 

Kompetensi spesifik 

 Atas dasar keadaan khusus dari klien dan industri, auditor harus menentukan apakah 

keahlian yang diperlukan mengenai industri, masalah GAAP tertentu, atau keterampilan 

non-audit tertentu yang tersedia untuk tim audit. 

 Partner dan staff mereview kompetensi yang dimiliki mengenai : 

 pengetahuan industri yang relevan atau materi; 

 Pengalaman dengan persyaratan peraturan atau pelaporan yang relevan, 

 kemampuan untuk menyelesaikan keterlibatan dalam batas waktu pelaporan; 

Group Engagement Partner, Specialist, Component Auditor 

 An outside specialist such as IT, environmental or tax specialist, may be needed to properly 

audit the client. 



 

 

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI 

4 Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 
 

 ISA 600 applies when an auditor, acting as a group engagement partner, decides to use the 

work of a component auditor in the audit of group financial statements.  

 Component auditor – An auditor who, at the request of the group engagement team, 

performs work on financial information related to a component for the group audit.  

 The group audit partner is solely responsible for the direction, supervision and performance 

of the group audit engagement and whether the auditor’s report that is issued is 

appropriate in the circumstances. (Some countries (US) allow divided responsibility, other’s 

don’t.(UK, Australia, Japan)) 

 

Auditor’s Expert (Ahli Audit) 

ISA 620 : Auditor’s expert adalah sebuah individu atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang 

selain accounting dan auditing, yang pekerjaannya digunakan auditor untuk membantu auditor 

dalam mendapatkan bukti audit yang sufficient dan appropriate. 

o Auditor tidak boleh mengacu kepada hasil pekerjaan ahli auditor di dalam laporan auditnya 

yang mengandung opini unqualified (Wajar Tanpa Pengecualian) kecuali jika diwajibkan oleh 

suatu hukum atau peraturan. 

o Jika auditor membuat referensi kepada hasil kerja ahli auditor didalam laporan audit karena 

referensi tersebut relevan untuk pemahaman dari modifikasi yang dilakukan auditor 

terhadap suatu opini, auditor harus mengindikasi bahwa referensi tersebut tidak 

mengurangi tanggung jawab auditor terhadap opini tersebut. 

 

Prior Auditor- First Time Engagements 

 IESBA Code of Ethics merekomendasikan auditor baru untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan auditor sebelumnya 

 Auditor yang diusulkan ini harus meminta izin dari klien untuk berkomunikasi dengan auditor 

yang lama 

 Ketika auditor sebelumnya menerima kontak dari auditor baru, dia harus membalas dengan 

nasihat atau saran mengapa auditor yang sedang diusulkan ini tidak harus menerima penugasan 

tersebut 

 Engagement pertama membutuhkan bukti yang menunjukkan bahwa saldo awal tidak salah saji, 

saldo sebelumnya dengan tepat dikemukakan, dan akuntansi yang tepat diterapkan. (ISA 510) 

 

Continuing Client Audit Proposal 

 Review atas bagaimana KAP atau auditing firm tersebut dapat menambah nilai 

 Rencana untuk perbaikan lebih lanjut dalam rangka menambah nilai 

 Deskripsi tim yang  mengaudit 

 Fee proposal 

 

Professional fees should be a fair reflection of: 

- skill dan knowledge yang dibutuhkan 

- level dari training dan pengalaman yang dimiliki dari orang yang melakukan jasa (si auditor) 

- waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit 

- tingkat tanggung jawab 
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- no contingency fees! (success fee  kalau auditnya bagus lalu dikasih fee tambahan) 

 

Audit Engagement Letter 

Harus mengandung : 

a) Tujuan dan lingkup audit 

b) Tanggung jawab auditor 

c) Tanggung jawab manajemen 

d) Identifikasi atas framework pelaporan keuangan yang berlaku 

e) Referensi atau acuan pada bentuk dan isi yang diharapkan dari laporan yang akan dikeluarkan 

oleh auditor dan pernyataan bahwa ada situasi dimana sebuah laporan dapat berbeda dari 

bentuk dan isi yang diharapkan 

 

Secara umum engagement letter juga harus mengandung 

- akses ke semua informasi yang disadari manajemen bahwa hal tersebut relevan dengan 

penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain 

- informasi tambahan yang bisa didapatkan auditor dari manajemen untuk tujuan audit 

    Unrestricted access to persons within the entity from whom the auditor determines it necessary 

to  obtain audit evidence 
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PERTEMUAN 9 - Understanding the Entity, Risk Assessment, and Materiality 

9.2 planning – phase II of the audit process model 

ISA 300 “Planning”  Auditor harus merencanakan pekerjaan audit sehingga audit akan terlaksana 

secara efektif. Planning berarti mengembangkan strategi dan melakukan pendekatan secara rinci 

untuk nature yang diharapkan, waktu, dan luasnya audit. 

Tujuan dilakukannya planning adalah untuk menentukan jumlah dan jenis bukti dan review yang 

dibutuhkan untuk memberikan auditor jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material dalam 

laporan keuangan. 

Prosedur: 

1. Melakukan prosedur audit untuk memahami lingkungan bisnis dan internal control-nya. 

2. Menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. 

Penilaian risiko merupakan inti dari . Sisanya audit dirancang untuk memberikan tanggapan 

terhadap risiko yang teridentifikasi. 

3. Menentukan materiality. 

4. Menyiapkan planning memorandum dan program audit yang mengandung respon auditor 

terhadap risiko yang teridentifikasi. 

ISA terkait : 315, 330, 500 

9.3 understanding the entity and its environment 

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang industri yang relevan, peraturan, dan faktor 

eksternal lainnya termasuk framework pelaporan keuangan yang berlaku. 

 kerangka pelaporan keuangan (misalnya, IFRS) 

 kompetisi, hubungan pemasok dan pelanggan, perkembangan teknologi 

 masalah lingkungan peraturan 

 prinsip akuntansi 

 perpajakan 

 persyaratan lingkungan, 

 hukum dan kebijakan pemerintah 

 kondisi umum ekonomi, suku bunga dan ketersediaan modal dan utang 

Nature of the Entity 

 Assurance team harus mendiskusikan tentang kerentanan (susceptibility) atas material 

misstatement dari laporan keuangannya (apalagi yang menyangkut fraud) 

o Operasi bisnis 

o Tipe-tipe investasi 

o Struktur modal dan pembiayaan 

o Pelaporan keuangan 

 Tujuan dan strategi 

o Risiko bisnis terkait yang dapat mempengaruhi laporan keuangan 
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9.4 based on the evidence assess risk, type of risk 

4 hal yang dilakukan auditor untuk menilai risiko salah saji: 

1) Mengidentifikasi risiko dengan mengembangkan pemahaman bisnis 

2) Hubungan risiko yang teridentifikasi dengan asersi manajemen untuk melihat apakah 

completeness, existence, valuation, occurrence, and measurement of transactions or 

assertions about rights, obligations, presentation and disclosure salah. (kelengkapan, 

keberadaan, penilaian, kejadian, dan pengukuran transaksi atau pernyataan tentang hak, 

kewajiban, penyajian dan pengungkapan salah.) 

3) Menentukan apakah risiko tersebut bisa mengakibatkan salah saji dalam laporan keuangan 

4) Mempertimbangkan kemungkinan bahwa risiko tersebut dapat menyebabkan salah saji 

Type of risk: 

- Business risk  hasil dari keadaan yang membuat suatu entitas tidak dapat mencapai 

tujuannya 

- Audit risk  risiko auditor memberikan opini yang salah (inappropriate audit opinion) 

- Inherent risk  risiko yang sudah melekat, misalnya saldo akun atau suatu class of 

transactions mengandung salah saji (dengan asumsi bahwa tidak ada pengendalian internal) 

- Control risk  Auditor menilai control risk berdasarkan efektivitas yang dirasakan dari 

sistem pengendalian intern entitas dalam mencegah dan / atau mendeteksi salah saji 

material 

- Detection risk  risiko tidak dapat menemukan salah saji pada laporan keuangan 

- Significant risk  business risk yang mempunyai potensi menyebabkan adanya salah saji 

material pada laporan keuangan  berhubungan dengan judgment dan transaksi-transaksi 

yang tidak rutin  harus dilakukan substantive testing yang sesuai 
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9.5 planning materiality 

Materiality 

Suatu informasi adalah material apabila kelalaian dan salah saji tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan 

 

Materiality dipengaruhi oleh 

o Size of the item 

o Nature of the item 

o Circumstances of its occurence 

o Cost-benefit  Accounting materiality differs from auditing materiality.  Accounting materiality 

is ex post, or after the fact. Auditing materiality is ex ante, before the fact 
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PERTEMUAN 10 - Internal Control and Control Risk 

Internal control defined 

A process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to 

provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: 

o effectiveness and efficiency of operations, 

o reliability of financial reporting, 

o compliance with applicable laws and regulations 

o and safeguarding of assets against unauthorized 

o acquisition, use or disposition. 

The importance of internal control 

Internal control is geared to the achievement of objectives in one or more separate overlapping 

categories: 

1. effective operations — relating to effective and efficient use of the entity's resources 

goal safeguarding of assets (cash, accounts receivable, accounting records) 

2. financial reporting — relating to preparation of reliable published financial statements 

Need for accurate information because management has a responsibility to see that 

statements are prepared fairly in accordance with accounting standards. Auditor is 

interested primarily in financial reporting controls (especially controls over transactions). 

3. compliance — relating to the entity's compliance with applicable laws and regulations 

Companies must comply with many laws and regulations including company law, tax 

law and environmental protection regulations 

4. safeguarding of assets  

Components of Internal Control :  

 Control environment 

Keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan direksi dan 

manajemen terhadap sistem pengendalian internal dan 

pentingnya dalam entitas. 

 Risk assessment 

Manajemen menilai risiko sebagai bagian dari kegiatan 

internal control-nya. Auditor menilai risiko untuk 

menentukan bukti apa saja yang dibutuhkan untuk 

menjalankan audit. Ketika manajemen melakukan internal 

control dengan efektif,auditor bisa meminimalkan bukti 

audit yang diperlukan karena control risk menjadi lebih 

rendah. 

 

Information system, communication, and related business process 

[!] Information must be relevant and delivered to people who need it in a form and time 

frame that allows them to carry out their control and other responsibilities. 
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Memperoleh pemahaman tentang sistem informasi dan proses bisnis terkait yang relevan 

dengan pelaporan keuangan dalam bidang berikut: 

 Kelas-kelas transaksi dalam operasi entitas yang signifikan terhadap laporan keuangan. 

 Prosedur dimana transaksi tersebut dimulai, dicatat, diproses dan dilaporkan dari 

terjadinya mereka untuk dimasukkan dalam laporan keuangan. 

 Catatan terkait akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan 

keuangan. 

 Bagaimana sistem informasi menangkap peristiwa dan kondisi, selain transaksi, yang 

signifikan terhadap laporan keuangan. 

 Proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan entitas, 

termasuk estimasi akuntansi yang signifikan dan pengungkapan 

 

 Control activities (procedures) 

Ada berpotensi banyak kegiatan pengendalian, tapi mereka umumnya jatuh ke dalam lima 

kategori: 

o Performance reviews 

o Pengolahan informasi: otorisasi yang tepat dari transaksi dan kegiatan, Kontrol 

Umum; 

o Informasi: akurasi, dokumen yang memadai dan catatan, kontrol aplikasi; 

o Kontrol fisik atas aset dan catatan; 

o Pemisahan tugas yang memadai. 

 

 Monitoring control 

Proses ini merupakan penilaian desain kontrol dan operasi secara tepat waktu dan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.  

Ongoing monitoring information berasal dari beberapa sumber: pengecualian pelaporan 

pada kegiatan pengendalian, laporan oleh regulator pemerintah, umpan balik dari 

karyawan, keluhan dari pelanggan, dan yang paling penting dari laporan auditor internal. 

Design of internal control 

Untuk memperoleh pemahaman tentang internal control entitas, auditor perlu mengevaluasi desain 

kontrol dan menentukan apakah desain tersebut telah diimplementasikan. Hal ini terutama penting 

untuk mengevaluasi desain : 

1) Control yang menangani significant risks 

2) Control yang prosedur substantive saja tidak cukup 

Dalam mendapatkan bukti audit tentang desain dan implementasi dari controls mungkin melibatkan 

a. Meminta personalia entitas. 

b. Mengamati dan melakukan re-aplikasi kontrol tertentu. 

c. Memeriksa dokumen dan laporan, 

d. Menelusuri transaksi melalui sistem informasi 
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PERTEMUAN 11 - Internal Control and Fraud Risk 

Type of fraud 

Salah saji dalam laporan keuangan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu error atau fraud. Fraud dan 

error merupakan hal yang berbeda. 

ISA 240 11(a)– Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh satu atau beberapa orang didalam 

manajemen, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau illegal. 

ISA 240 11(b) – Error adalah salah saji yang tidak sengaja terjadi termasuk kelalaian atau suatu jumlah 

atau pengungkapannya. 

Management fraud  melibatkan pihak manajemen dan tata kelola; Employee fraud  non-

manajemen 

Professional skepticism 

Auditor harus mempertahankan professional skepticism-nya selama menjalani proses audit, 

bagaimanapun sejarah masa lalu (hubungan) dengan si klien audit. 

Discussion amongst the engagement team 

ISA 240 mengharuskan engagement team untuk mendiskusikan kerentanan yang dimiliki laporan 

keuangan si entitas terkait salah saji material yang dikarenakan adanya fraud. 

Discussion  aspek vital dari audit planning 

Discussion mengizinkan engagement team-nya untuk mengembangkan strategi audit yang secara 

langsung responsif terhadap risiko bahwa laporan keuangan mengandusng salah saji karena fraud 

Risk assessment 

ISA 315 – auditor perlu memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungan bisnisnya. Auditor 

juga perlu mempertimbangkan risiko yang bisa saja mengandung fraud. Dalam penilaian risiko, 

auditor harus memastikan bahwa mereka berdiskusi dengan manajemen dan orang-orang yang 

bertanggung jawab atas tata kelola bagaimana mereka melakukan pengawasan pengendalian internal 

manajemen dan bagaimana mengantisipasi risiko fraud 

Responsibilities 

Tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi fraud ada pada manajemen dan tata kelola. 

Manajemen dan tata kelola harus menciptakan control environment dan memiliki kebijakan dan 

prosedur untuk menjaga asset perusahaan serta memastikan efisiensi dari bisnis perusahaan. 

Tetapi memang tidak mungkin internal control menghilangkan risiko adanya fraud/salah saji, 

melainkan hanya bisa mengurangi. Sebagai bagian dari audit planning, auditor bisa menemukan 

potensi dimana fraud dapat terjadi dan auditor akan memperoleh reasonable assurance (bebas dari 

salah saji yang material yang disebabkan olej fraud atau error) walaupun, tetap saja auditor tidak 

dapat memperoleh absolute assurance karena adanya inherent limitation dari audit itu sendiri. 
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Fraudulent financial reporting 

Fraud dikategorikan menjadi dua : 

a. Fraudulent financial reporting  pembukuan dimainkan supaya terlihat bagus (management act) 

Meliputi: 
 Melakukan manipulasi, pemalsuan, dan perubahan pencatatan akuntansi atau dokumen-

dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan 

 Secara sengaja menghilangkan (atau menyajikan dengan salah) suatu transaksi/informasi 

signifikan lain dalam laporan keuangan 

 Secara sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah terkait dengan pencatatan jumlah, 

klasifikasi, dan pelaporan suatu transaksi keuangan 

 

b. Misappropriation of assets  dilakukan demi keuntungan sendiri seperti korupsi, mencuri 

inventory, dan lain-lain (employee act).  

- Dapat terjadi ketika seseorang membuka kelemahan dari internal control environment 

perusahaan 

- Bisa dikendalikan dengan internal control yang bagus 

Financial shenanigans 

“How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial Reports” by Howard Mark Schilit 

Fraud Relation to Revenue Recognition 

Revenue recognition telah menjadi sasaran hangat untuk fraud selama bertahun-tahun. Risiko audit 

paling tinggi adalah presume fraud risk, dimana yang paling rentan terkena adalah akun yang 

menyangkut revenue recognition. 
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PERTEMUAN 13 - Control Risk, Audit Planning, and Test of Control 

Understanding, Assessing, and Testing Internal Control 

Ada tiga langkah dalam melakukan penilaian control risk : 

1) Memperoleh pemahaman tentang pengendalian 

internal yang berpuncak pada dokumentasi kontrol 

2) Sebuah penilaian awal dan respon terhadap dinilai 

risiko berdasarkan desain pengendalian internal yang 

berpuncak pada sebuah memorandum perencanaan 

audit dan rencana audit (program audit). 

3) Penilaian akhir berdasarkan uji kontrol efektivitas 

operasi 

 

Prosedur untuk memperoleh pemahaman : 

Prosedur yang digunakan auditor untuk mendapatkan bukti-

bukti mengenai desain dan penempatan suatu kebijakan dan 

prosedur pengendalian dalam operasi entitas. 

 

 

 

Understanding Internal Control and Documentation 

o Diskusi antara tim audit mengenai kerentanan laporn keuangan perusahan terhadap adanya 

salah saji yang material karena kesalahan (error) dan fraud. 

o Pemahaman yang diperoleh mengenai masing-masing komponen internal control, sumber 

informasi pemahaman, dan prosedur penilaian risiko. 

o Hasil dari penilaian risiko baik di tingkat laporan keuangan dan asersi. 

o Kontrol dievaluasi sebagai akibat dari identifikasi 

Kontrol dievaluasi sebagai akibat dari identifikasi risiko yang signifikan dan risiko yang tidak 

mungkin untuk mengurangi risiko salah saji material. 

Assessing Control Risk 

Langkah dalam menilai control risks 

 Tentukan laporan keuangan pernyataan tentang saldo dan transaksi yang signifikan akun. 

Misalnya, kelengkapan saldo hutang 

 Berdasarkan pernyataan, menentukan tujuan audit 

Misalnya, 'semua hutang dicatat' 

 Untuk setiap tujuan audit ini menentukan apakah Anda dapat mengandalkan pengendalian 

internal 

Misalnya, adalah rekaman awal pesanan pembelian Ulasan 
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 Identifikasi pengendalian internal yang relevan untuk paling materi pernyataan laporan 

keuangan atau tujuan audit 

Misalnya, kelengkapan - pengeluaran ulasan kas setelah tanggal neraca untuk kewajiban yang 

tidak tercatat 

Ketika menilai kontrol, auditor mencari kelemahan dalam rangka 1) menentukan nature dan extent 

dari substantive testing yang akan dilakukan, 2) untuk merumuskan saran yang konstruktif demi 

perbaikan 

Kelemahan dalam internal control adalah tidak adanya kontrol yang memadai, dimana dapat 

meningkatkan risiko salah saji yang ada dalam lamporan keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena 

tidak adanya kontrol padahal seharusnya ada, selain itu kontrol tidak berjalan dengan benar. 

Dalam beberapa kasus, keberadaan kelemahan mungkin begitu penting dan menyeluruh sehingga 

bisa mempengaruhi laporan keuangan. Hal ini disebut kelemahan material dalam internal control. 

Jika internal control yang dinilai di bawah risiko maksimum, penilaian juga harus didukung dengan 

tests of control. 

Overall Responses to Assessed Risk 

1. Menekankan kepada tim audit untuk terus mempertahankan professional skepticism dalam 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit 

2. Menugaskan lebih banyak staff yang berpengalaman atau menugaskan staff yang memiliki 

keterampilan khusus atau menggunakan ahli 

3. Memberikan lebih banyak pengawasan 

4. Memasukkan unsur tambahan dari ketidakpastian dalam memilih prosedur audit lebih 

lanjut yang akan dilakukan 

Prepare Planning Memorandum and Audit Plan 

Audit planning memorandum termasuk : 

- Informasi latar belakang 

- Tujuan audit 

- Penilaian risiko yang terlibat dan potensi tindak lanjut 

- Identifikasi auditor lain atau ahli yang bisa diandalkan dalam mengaudit 

- Penilaian materialitas 

- Inherent risks 

Tambahan : 

- Kesimpulan mengenai control environment 

- Klasifikasi control information system environment klien 

- Evaluasi atas kualitas akuntansi dan sistem internal control 

- Pendekatan audit untuk setiap saldo akun dan tujuan audit dimana inherent risk telah 

teridentifikasi 

- Waktu dan penjadwalan kegiatan audit 

- Budget audit, rincian untuk setiap tingkat keahlian yang ada di tim audit 
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Audit Plan 

 Auditor harus mengembangkan audit plan untuk mengimplementasikan strategi audit 

keseluruhan 

 Audit plan berfungsi sebagai satu set instruksi untuk asisten yang terlibat dalam audit dan 

sebagai sarana untuk mengontrol dan mencatat pelaksanaan yang tepat dari pekerjaan. 

Test of Control (TOC) 

Prosedur audit untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian dalam mendukung 

risiko kontrol berkurang.  

TOC dibutuhkan dalam dua keadaan : 

1)  Ketika penilaian risiko auditor mencakup ekspektasi efektivitas operasi pengendalian, 

auditor perlu menguji kontrol-kontrol untuk mendukung penilaian risiko. 

2) Ketika prosedur substantif saja tidak memberikan bukti audit yang cukup dan tepat, auditor 

diperlukan untuk melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit 

tentang efektivitas operasi mereka. 

Timing TOC : 

Ketepatan waktu materi bukti adalah tentang kapan bukti itu diperoleh dan bagian dari periode 

audit yang mungkin diterapkan. 

beberapa tes kontrol, seperti pengamatan persediaan, berhubungan hanya ke poin di mana 

prosedur audit diterapkan 

auditor melakukan tes lain yang mampu memberikan bukti audit bahwa kontrol dioperasikan 

secara efektif pada waktu yang relevan selama periode audit. 

Extent of TOC : 

Semakin auditor berpegang kepada control di dalam auditnya, semakin besar jumlah TOC yang 

dilakukan oleh auditor. Tetapi sifat TOC itu sendiri merupakan optional. 

Evaluate Sufficiency and Appropriateness of Audit Evidence 

Bukti audit yang cukup dan tepat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: 

o Signifikansi dari potensi salah saji 

o Efektivitas tanggapan manajemen dan kontrol untuk mengatasi risiko. 

o Pengalaman yang diperoleh selama audit sebelumnya sehubungan dengan salah saji 

potensial yang sama. 

o Hasil prosedur audit yang dilakukan, 

o Sumber dan keandalan informasi yang tersedia. 

o Ke-persuasifan dari bukti audit. 

o Pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal. 
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