
 

 

 



 

 

SOAL 1: INTERNAL CONTROL AND CONTROL RISK    

a. Apa pentingnya kontrol internal untuk manajemen dan dalam pelaksanaan prosedur 

audit? 

b. Sebutkan dan jelaskan komponen kontrol internal menurut COSO!  

 

SOAL 2: ANALYTICAL PROCEDURES    

a. Jelaskan mengapa dan bagaimana prosedur analitis dapat digunakan pada setiap fase 

audit? 

b. Prosedur analitis apa yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah ada material 

misstatement di inventory? 

SOAL 3: MAIN AUDIT CONCEPT AND PLANNING 

a. Sebutkan dan jelaskan objektif dari perencanaan audit menurut ISA 300!  

b. ISA 315 memberikan arahan mengenai prosedur yang harus diikuti oleh auditor untuk 

memperoleh pemahaman yang cukup untuk menilai risiko dan mempertimbangkan 

risiko tersebut dalam merancang perencanaan audit. Sebutkan prosedur penilaian risiko 

yang disebutkan dalam ISA 315 tersebut!  

SOAL 4: AUDITOR’S RESPONSE TO ASSESSED RISK 

a. Sebutkan dan jelaskan 5 asersi laporan keuangan! 

SOAL 5: AUDIT EVIDENCE 

a. ISA 330 mengharuskan auditornya untuk memutuskan apakah bukti audit yang sesuai 

telah diperoleh, dan apakah jumlah bukti audit yang cukup telah diperoleh sehingga 

bukti-bukti ini dapat mengurangi resiko. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelengkapan dan kesesuaian bukti audit? 

b. Berikut merupakan kutipan dari ISA 500 mengenai Audit Evidence:  

Audit Evidence – Information used by the auditor in arriving at the conclusions on 

which the auditor’s opinion is based. Audit evidence includes both information 

contained in the accounting records underlying the financial statements and other 

information.  

Jelaskan perbedaan antara bukti dari sisi hukum dengan dari sisi audit! 

c. Jelaskan pemahaman mengenai appropriateness dan sufficiency dari bukti audit! 

 



 

 

SOAL 6: AUDIT REPORTS 

 

a. Apakah tepat jika pernyataan “kami telah mengaudit” menggantikan “kami telah 

membuat perikatan untuk mengaudit”? 

b. Apa basis pemberian opini tidak menyatakan pendapat laporan keuangan 31 Desember 

2002? 

Jawaban SOAL 1   

a. Untuk manajemen: 

- Efektivitas dan efisiensi operasi: berkaitan dengan penggunaan sumber daya 

entitas yang efektif dan efisien, serta memastikan kesesuaian antar SOP dan yang 

terjadi dalam manajerial perusahaan (goal: safeguarding asset untuk cash, accounts 

receivable, accounting records). 



 

 

- Reasonable financial reporting: penyusunannya membutuhkan informasi yang 

akurat dan manajemen yang bertanggung jawab dalam implementasi pengendalian 

internal yang terkontrol dan tersistemisasi. 

- Compliance: terstandarisasi menyesuaikan hukum dan peraturan yang berlaku (UU 

perusahaan, UU perpajakan, stakeholders, dll.) 

- Safeguarding asset: identifikasi risiko terkait aset perusahaan yang relevan 

kemudian menemukan permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengambil 

tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih lanjut. 

 

Dalam pelaksanaan prosedur audit: 

Kontrol internal menjadi penting dalam prosedur audit karena menjadi salah satu 

indikator tolak ukur yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan bukti audit yang 

memadai. Ketika suatu kontrol dapat mencegah, atau mendeteksi maupun mengoreksi 

suatu salah saji, maka auditor dapat mengandalkan kontrol tersebut untuk memperoleh 

bukti audit yang appropriate. Berikut alasan mengapa auditor dapat mengandalkan 

kontrol internal yang baik: 

1. Mengandalkan kontrol internal perusahaan yang baik dapat meningkatkan 

efisiensi prosedur audit eksternal. Karena ketika risiko bawaan (inherent risk) 

dapat dicegah atau diminimalisir oleh kontrol internal, maka semakin sedikit 

substantive test yang dibutuhkan untuk mendapatkan bukti audit yang memadai. 

2. Dengan melakukan pengujian atas kontrol internal ini, auditor dapat menilai 

kualitas kontrol tersebut dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan 

performa manajemen ke depannya sehingga memberikan value added kepada 

client-nya. 

 

b. Komponen kontrol internal COSO: 

1. Control Environment 

Control environment berdampak luas terhadap sistem pengendalian internal secara 

keseluruhan yang tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan 

komisaris dan top level management (mencakup keseluruhan sikap, kesadaran, dan 

tindakan direksi terhadap sistem kontrol internal dan pentingnya standar perilaku 

yang diharapkan dalam entitas).  



 

 

Komponen: Integritas dan nilai-nilai etika, filosofi manajemen dan gaya 

operasional manajemen, serta penetapan wewenang dan tanggung jawab. 

2. Risk Assessment 

Risk assessment atau penilaian risiko adalah evaluasi proses bisnis dan eksposur 

terhadap risiko yang relevan dengan laporan keuangan (bila disandingkan dengan 

IFRS). Keseluruhan aktivitas pasti memiliki risiko yang tidak dapat dihilangkan 

namun dapat diminimalisir, maka identifikasi dan analisis risiko menjadi sangat 

penting untuk mencegah terjadinya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan 

dan bahkan merugikan. Penilaian risiko harus dilakukan secara terus menerus dan 

disesuaikan dengan aktivitas yang berlangsung (jika ada perbadaan dengan rencana 

awal pencapaian tujuan).  

Komponen: asersi manajemen. 

3. Control Activities 

Tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk 

membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka 

meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan dan penyusunan financial reporting 

yang sesuai standar.  

Komponen: tinjauan tingkat atas, pemisahan tugas, dokumen dan catatan yang 

memadai, adanya otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas, physical 

control atas aset dan pencatatan, dan pengecekan independen terhadap kinerja. 

4. Information system, communication, and related business process 

Proses bagaimana manajemen dapat memperoleh, menghasilkan, dan 

menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari 

sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen 

pengendalian internal, serta kemampuan mengkomunikasikan ekspektasi 

manajemen kepada pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal.  

Komponen: transaksi terkait dengan audit objectives dan asersi manajemen. 

5. Monitoring controls 

Proses menilai kinerja pengendalian internal secara berkelanjutan dan berkala atas 

efektivitas sebuah desain pengendalian internal dan apakah pengendalian internal 

tersebut telah diimplementasaikan sebagaimana seharusnya atau 

mempertimbangkan penyesuaian yang diperlukan. 

 



 

 

Jawaban SOAL 2   

a. Prosedur analitis dapat digunakan pada setiap fase audit, yaitu:  

Tahap Perencanaan 

Prosedur analitis digunakan untuk menyoroti area risiko dalam mempersempit fokus 

perencanaan, waktu, dan cakupan prosedur audit. Prosedur analitis akan 

mengidentifikasi perubahan yang tidak biasa dalam laporan keuangan, tidak 

tercapainya perubahan yang diharapkan, dan jika ada risiko spesifik. Selama tahap 

perencanaan, prosedur analitis biasanya difokuskan untuk saldo akun dan hubungan 

antara saldo akun pada laporan keuangan. 

 

Tahap Tes Substantif 

Sedangkan pada tahap tes substantif, prosedur analitis digunakan untuk melihat 

"gambaran besar”, artinya prosedur analitis berfokus pada faktor-faktor mendasar yang 

mempengaruhi saldo akun tersebut melalui pengembangan ekspektasi tentang 

bagaimana kondisi saldo yang seharusnya. Prosedur analitis juga digunakan ketika 

auditor menganggap bahwa prosedur ini akan lebih efektif atau efisien daripada test of 

details dalam mengurangi risiko salah saji material pada tingkat asersi ke level yang 

dapat diterima rendah. 

 

Tahap Peninjauan Keseluruhan (Overall Review) 

Pada tahap peninjauan secara keseluruhan, prosedur analitis dirancang untuk 

membantu auditor menilai bahwa semua perubahan signifikan dan hal-hal yang tidak 

biasa lainnya telah dijelaskan , serta keseluruhan penyajian laporan keuangan telah 

“masuk akal” berdasarkan hasil audit dan pemahaman bisnis.  

Selain itu, prosedur analitis di tahap ini juga digunakan untuk menilai kesimpulan yang 

dicapai dari proses audit dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara 

keseluruhan, ditambah pula untuk mendeteksi salah saji material yang mungkin 

terabaikan oleh pengujian lain.  

 

b. Prosedur analitis yang dapat dilakukan dalam menentukan apakah persediaan 

(inventory) mengalami material misstatement adalah dengan cara melakukan 

perbandingan rasio. Menurut SPAP 520 serta ISA 520 par. 4 menyatakan bahwa untuk 

tujuan SPAP, istilah “prosedur analitis” berarti pengevaluasian terhadap informasi 

keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-



 

 

keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan 

atas fluktuasi atau hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dengan informasi 

relevan lainnya, atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dalam jumlah yang 

signifikan. 

Dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf A1 bahwa prosedur analitis mencakup 

pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan entitas dengan (sebagai contoh): 

 Informasi komparatif periode lalu 

 Hasil entitas yang diantisipasi (anggaran), atau ekspektasi auditor (ex: estimasi 

penyusutan yang dibuat oleh auditor) 

 Informasi dari industri sejenis, seperti perbandingan rasio penjualan entitas 

terhadap piutang 

Jawaban SOAL 3 

a. Menurut ISA 300, “The auditor should plan the audit work so that the audit will be 

performed in an effective manner. Planning means developing a general strategy and a 

detailed approach for the expected nature, timing and extent of the audit.” sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan audit adalah untuk menentukan jumlah 

dan jenis bukti, serta tinjauan yang diperlukan untuk meyakinkan auditor bahwa tidak 

ada salah saji material dari laporan keuangan. 

b. Prosedur penilaian risiko yang disebutkan dalam ISA 315: 

1. Permintaan keterangan dari manajemen (inquiries with management).  

Penting untuk berdiskusi dengan manjemen mengenai objektif perusahaan serta 

bagaimana strategi pencapaiannya. Namun, perlu diingat bahwa selain mendapat 

informasi dari manajemen sebaiknya auditor mencari informasi terkait perusahaan 

tersebut dari pihak eksternal untuk mengurangi potensi bias. Pengajuan pertanyaan 

ini bisa dalam bentuk langsung atau tidak langsung.  

Pertanyaan langsung diajukan kepada orang yang melakukan prosedur kontrol atau 

kegiatan pemantauan. Sedangkan pertanyaan tidak langsung melibatkan pengajuan 

pertanyaan kepada orang lain yang berada dalam posisi untuk mengetahui apakah 

prosedur kontrol beroperasi secara efektif meskipun tidak dilakukan prosedur-

prosedur yang berkaitan. 

2. Prosedur analitis. Prosedur ini penting dalam membantu auditor mengidentifikasi 

transaksi-transaksi yang tidak biasa melalui perbandingan seperti perbandingan 



 

 

antara performa perusahaan dengan keadaan industri. Prosedur analitis dapat 

dilakukan dengan melakukan analisis tren, analisis rasio, data mining, dan 

reasonableness tests. 

3.  Observasi dan inspeksi. Observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan 

kunjungan dan mengelilingi perusahaan, melihat-lihat fasilitas perusahaan, dan 

sebagainya. Mengunjungi dan mengelilingi perusahaan dapat membantu auditor 

untuk memahami bisnis dan operasional perusahaan klien. Melihat-lihat fasilitas 

perusahaan dapat membantu auditor untuk menilai pelaksanaan kontrol internal 

perusahaan. Sedangkan, inspeksi dapat dilakukan dengan membaca dan memeriksa 

laporan manajemen, membaca internal control manual, dan lain-lain. 

Jawaban SOAL 4  

a. Asersi (assertion) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen 

laporan keuangan. Asersi adalah suatu deklarasi atau rangkaian deklarasi secara 

keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi dapat 

disimpulkan secara utuh, asersi merupakan pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang 

secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk 

laporan keuangan historis, asersi menjadi sebuah pernyataan dalam laporan keuangan 

oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan 

tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan 

penggolongan besar sebagai berikut ini: 

1. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian (existence or occurrence) 

berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan 

apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. 

Contoh: manajemen membuat asersi bahwa persediaan produk jadi yang tercantum 

dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula, manajemen mambuat asersi 

bahwa penjualan dalam laporan laba-rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa 

dengan kas atau aktiva bentuk lain (misalnya piutang) dengan pelanggan. 

2. Asersi tentang kelengkapan (completeness) berhubungan dengan apakah 

keseluruhan transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan 

telah dicatat.  

Contoh: manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa 

dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen 



 

 

membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban 

entitas. 

3. Asersi tentang hak dan kewajiban (rights and obligations) berhubungan dengan 

apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan 

pada tanggal tertentu.  

Contoh: manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha (lease) yang 

dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan 

yang disewa-guna-usahakan (leased) dan utang sewa usaha yang bersangkutan 

mencerminkan suatu kewajiban entitas. 

4. Asersi tentang penilaian atau alokasi (valuation and allocation) berhubungan 

dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya 

sudah dicatat dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.  

Contoh: manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga 

pemerolehannya dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke 

dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula, manajemen 

membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan 

berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. 

5. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure) 

berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan 

diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya.  

Contoh: manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang 

diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo 

dalam waktu satu tahun. Demikian pula, manajemen mambuat asersi bahwa jumlah 

yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba-rugi diklasifikasikan dan 

diungkapkan semestinya. 

Jawaban SOAL 5  

a. Faktor yang mempengaruhi kelengkapan dan kesesuaian bukti audit adalah: 

 Seberapa signifikannya salah saji dan kemungkinan hal ini merupakan sesuatu 

yang material 

 Efektivitas manajemen dalam reaksi dan kendali akan risiko. 

 Pengalaman yang didapatkan dalam pekerjaan audit sebelumnya. 

 Sumber dan keandalah dari informasi yang ada. 

 Pemahaman akan entitas dan lingkungannya. 



 

 

b.  

Uraian  Bukti Audit  Bukti Hukum  

Tujuan  
Untuk membuktikan dan menghasilkan 

asurans yang memadai  

Untuk membuktikan adanya tindak 

pidana dan menentukan hukuman 

kepada pelakunya  

Syarat  

 

1. Cukup  

2. Tepat  

1. Minimal ada dua alat bukti 

yang sah;  

2. Hal yang secara umum 

sudah diketahui tidak perlu 

dibuktikan.  

 

Bentuk  

a) Catatan akuntansi yang mendasari 

laporan keuangan; 

b) Informasi lain  

a) keterangan saksi;  

b) keterangan ahli; 

c) surat; 

d) petunjuk;  

e) keterangan terdakwa  

Cara 

Memperoleh  

a) Inspeksi; 

b) Observasi; 

c) Konfirmasi; 

d) Perhitungan ulang; 

e) Pelaksanaan kembali; 

f) Prosedur analitis; 

g) Inquiry/bertanya  

a) keterangan saksi;  

b) keterangan ahli;  

c) surat; 

d) petunjuk;  

e) keterangan terdakwa.  

Judgement  

Auditor wajib menggunakan pertimbangan 

profesionalnya untuk:  

a) Menentukan kecukupan jumlah 

bukti;  

b) Menentukan memadainya kualitas 

bukti (relevansi dan kompetensi 

bukti)  

Hakim wajib menggunakan 

kearifannya untuk menilai 

kecukupan dan keabsahan alat 

bukti  



 

 

c) Menentukan metode pengumpulan 

bukti  

Landasan  Standar audit  
Undang-undang di bidang hukum 

pidana  

c. Appropriateness of audit evidence/ketepatan bukti audit yaitu ukuran mutu atau 

kualitas suatu bukti audit. Ukuran kualitas dari bukti audit ditunjukkan oleh relevansi 

(relevance) dan keandalan (reliability) dalam mendukung kesimpulan yang menjadi 

dasar pemberian opini auditor. 

Sufficiency of audit evidence/kecukupan bukti audit yaitu ukuran kuantitas suatu audit. 

Banyaknya bukti audit yang dibutuhkan tergantung dari penilaian auditor terhadap 

risiko salah saji yang material (semakin besar risikonya, semakin banyak bukti audit 

yang diperlukan) dan mutu dari bukti tersebut. Semakin tinggi mutu dari suatu bukti, 

semakin sedikit bukti audit yang diperlukan. 

Jawaban SOAL 6 

a. Pernyataan “kami telah mengaudit” kurang tepat untuk digunakan pada laporan audit 

yang beropini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Hal tersebut karena auditor 

tidak dapat melakukan prosedur audit yang seharusnya terkait dengan hal 

ketidakmampuan auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (laporan 

keuangan konsolidasian PT Semen Padang). Selain itu, pernyataan “Kami telah 

mengaudit.” mengambarkan bahwa auditor telah melaksanakan prosedur audit sesuai 

dengan standar yang berlaku dan diperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk 

memberikan basis opini. 

b. Opini disclaimer ini diberikan karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang 

cukup dan tepat atas laporan keuangan anak perusahaan, yaitu PT Semen Padang. 

Berdasarkan SA 705, tidak adanya laporan keuangan PT Semen Padang ini 

memunculkan kemungkinan bahwa dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi 

pada laporan keuangan ini (jika ada), dapat bersifat material dan pervasif. Selain itu, 

tidak adanya laporan keuangan PT Semen Padang ini membuat auditor tidak memiliki 

bukti audit yang cukup dan tepat untuk melakukan prosedur audit atas saldo-saldo 

laporan keuangan konsolidasian PT Semen Gresik dan anak perusahaannya, PT Semen 

Padang.  


