
  



 

Soal: 

SOAL 1: INTERNAL CONTROL AND CONTROL RISK 

a. Mengapa kontrol internal penting bagi auditor dalam melaksanakan proses audit? 

b. Salah satu komponen dalam kontrol internal adalah prosedur kontrol (control 

procedures), yaitu kebijakan dan prosedur manajemen dalam memenuhi tujuannya 

untuk pelaporan keuangan. Sebutkan dan jelaskan lima elemen dalam prosedur kontrol 

tersebut menurut COSO dan ISA 315! 

 

SOAL 2: ANALYTICAL PROCEDURES 

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

audit? 

b. Prosedur analitis substantif memiliki beberapa kekurangan. Sebutkan kekurangan-

kekurangan tersebut! 

 

SOAL 3: MAIN AUDIT CONCEPT & 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 

Menurut ISA 315, Asersi adalah representasi oleh manajemen, baik secara eksplisit (dalam 

bentuk pernyataan) maupun implisit (tersirat) yang terkandung dalam laporan keuangan. 

Representasi ini digunakan oleh auditor untuk memperhatikan berbagai salah saji dalam 

laporan keuangan yang mungkin terjadi. Asersi manajemen terdiri dari occurrence, 

completeness, accuracy, cut-off, classification, existence, rights and obligations, valuation, 

understandability. Kelompok asersi yang dapat digunakan auditor untuk mempertimbangkan 

salah saji dalam laporan keuangan yaitu kelompok asersi untuk jenis-jenis transaksi (classes of 

transactions) dan peristiwa (events) untuk periode yang diaudit, saldo akun (account balance), 

dan penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure). 

Perhatikan beberapa contoh pernyataan berikut ini! 

1) Piutang tak tertagih yang telah diestimasi 

2) Seluruh lease telah dikapitalisasi ke dalam aset modal 

3) Persediaan secara fisik tersimpan di gudang 

4) Transaksi pendapatan penjualan termasuk pengiriman aktual yang tertuju kepada pelanggan 

5) Pendapatan investasi tidak termasuk dalam pendapatan penjualan 

6) Dari 5 laporan terakhir yang didapatkan untuk 2016 dan 5 laporan pertama yang didapatkan 

untuk 2017, berupaya dalam memastikan bahwa pengiriman telah dicatat pada periode yang 

tepat. 

7) Bertanya kepada manajemen mengenai adanya persediaan yang tergolong persediaan 

konsinyasi. 

Dari pernyataan di atas, tentukan kelompok asersi dan jenis asersi yang digunakan! 

 

SOAL 5: AUDIT EVIDENCE 

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. 

Pertanyaan: 

a. Jelaskan perbedaan antara bukti dari sisi hukum dengan dari sisi audit 

b. Jelaskan pemahaman mengenai appropriateness dan sufficiency dari bukti audit 

c. Apa saja faktor yang mempengaruhi kecukupan dan ketepatan bukti audit? 

 

  



 

SOAL 6: AUDIT REPORTS 

Perhatikan contoh laporan audior independen di bawah ini! 

 

1. Berdasarkan laporan di atas, jenis opini apa yang diberikan oleh auditor? Apakah yang 

menjadi dasar auditor memberikan opini tersebut? 

2. Dalam paragraf pendahuluan, apakah lebih tepat jika pernyataan “Kami telah 

melakukan perikatan...” diganti menjadi “Kami telah mengaudit...”?  

 



 

Jawaban: 

SOAL 1: INTERNAL CONTROL AND CONTROL RISK 

a. Hal ini berkaitan dengan bagaimana auditor dapat mengandalkan kontrol internal 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 

audit eksternal. Karena ketika risiko bawaan (inherent risk) dapat dicegah atau 

diminimalisir oleh kontrol internal, maka semakin sedikit tes substantif 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 ke depannya 

sehingga memberikan value lebih kepada client-nya. 

 

b. Lima elemen prosedur kontrol: 

1. Tinjauan kinerja (performance reviews): merupakan pemeriksaan kinerja oleh pihak 

independen. Cakupannya adalah:  

- Analisis kinerja aktual vs anggaran 

- Analisis perkiraan (forecasts) dan analisis kinerja di periode sebelumnya 

- Menghubungkan beberapa data, seperti data keuangan dan data operasional 

- Membandingkan data internal dengan sumber informasi eksternal 

- Tinjauan atas aktivitas kinerja atau fungsional perusahaan 

2. Pemrosesan informasi: meliputi akurasi dan kecukupan dokumen, serta application 

controls (meliputi chart of accounts, dokumen-dokumen seperti sales invoices, 

purchase orders, penggunaan nomer seri pada dokumen transaksi, dan penggunaan 

password). Dokumen dikatakan cukup jika: 

- Seluruh transaksi dicatat dengan benar 

- Dokumen disiapkan saat transaksi berlangsung 

- Dokumen dapat dipahami 

- dsb 

3. Kontrol fisik (physical controls): merupakan prosedur untuk memastikan keamanan 

aset fisik perusahaan. Bentuk kontrol dapat berupa: Hanya orang yang diberi 

wewenang yang diizinkan untuk mengakses aset perusahaan. 

4. Pemisahan tugas. Tiga fungsi mendasar yang harus dipisahkan adalah otorisasi (untuk 

memastikan bahwa hanya transaksi yang sesuai dengan tujuan saja yang dilakukan), 

pencatatan (memastikan bahwa pencatatan dilakukan dengan benar), dan pengamanan 

(memastikan bahwa aset perusahaan tidak disalahgunakan). 

5. Otorisasi transaksi dan kontrol umum lainnya (general control). Otorisasi adalah 

kontrol yang memastikan bahwa hanya transaksi yang sesuai tujuan entitas saja yang 

dilakukan.  

 



 

SOAL 2: ANALYTICAL PROCEDURES 

a. Tahap Perencanaan 

Prosedur analitik digunakan untuk menyoroti area risiko untuk mempersempit fokus 

perencanaan, waktu, dan luas prosedur audit. Prosedur analitik akan mengidentifikasi 

perubahan yang tidak biasa dalam laporan keuangan, atau tidak adanya perubahan yang 

diharapkan, dan jika ada risiko spesifik. Selama tahap perencanaan, prosedur analitis 

biasanya difokuskan pada saldo akun pada laporan keuangan dan hubungan antara saldo 

akun. 

Tahap Tes Substantif 

Sedangkan pada tahap tes substantif, prosedur analitik digunakan untuk melihat 

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

mempengaruhi saldo akun tersebut melalui pengembangan ekspektasi tentang bagaimana 

kondisi saldo yang seharusnya. 

Tahap Peninjauan Keseluruhan (Overall Review) 

Pada tahap peninjauan secara keseluruhan, prosedur analitik dirancang untuk membantu 

auditor menilai bahwa semua fluktuasi signifikan dan hal-hal yang tidak biasa lainnya 

telah dijelaskan dan bahwa keseluruhan penyajian laporan keuangan telah “masuk akal” 

berdasarkan hasil audit dan pemahaman bisnis. Selain itu, prosedur analitis di tahap ini 

digunakan untuk menilai kesimpulan yang dicapai dari proses audit dan mengevaluasi 

penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Penggunaan prosedur analitis pada 

tahap ini dapat digunakan untuk mendeteksi salah saji material yang mungkin terabaikan 

oleh pengujian lain. 

 

b. Kekurangan-kekurangan dari prosedur analitis substantif: 

1. Lebih banyak memakan waktu dan mungkin kurang efektif dibandingkan melakukan 

test of details. 

2. Prosedur analitik mungkin kurang efektif jika diterapkan pada laporan keuangan 

entitas secara keseluruhan dibandingkan ketika diterapkan pada informasi keuangan 

pada bagian individu dari suatu operasi atau pada laporan keuangan komponen dari 

entitas. 

3. Dalam kondisi ketidakstabilan dan perubahan yang cepat, sulit untuk 

mengembangkan ekspektasi, sehingga mungkin lebih tepat untuk menerapkan test of 

details. 

 

  



 

SOAL 3: MAIN AUDIT CONCEPT & PLANNING 

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 meentukan jumlah dan jenis 

bukti dan 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. Pertanyaan dengan manajemen (inquiries with management). Penting untuk 

berdiskusi dengan manjemen mengenai objektif perusahaan serta bagaimana cara-

cara untuk mencapainya. Namun, perlu diingat bahwa selain mendapat informasi dari 

manajemen sebaiknya auditor mencari informasi terkait perusahaan dari pihak 

eksternal untuk mengurangi potensi bias. Pengajuan pertanyaan ini bisa dalam bentuk 

langsung atau tidak langsung. Pertanyaan langsung diajukan kepadaorang yang 

melakukan prosedur kontrol atau kegiatan pemantauan. Sedangkan pertanyaan tidak 

langsung melibatkan mengajukan 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 sebab dapat membantu auditor dalam 

mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak biasa melalui perbandingan-

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 klien. Melihat-lihat fasilitas perusahaan 

dapat membantu auditor untuk menilai kontrol internal perusahaan. Sedangkan 

inspeksi dapat dilakukan dengan membaca dan memeriksa laporan manajemen, 

membaca internal control manual, dan lain-lain. 

 

  



 

SOAL 4: Auditor’s Response to Assessed Risk 

Pernyataan Kelompok asersi Tipe asersi 

Piutang tak tertagih yang telah diestimasi Account Balance Valuation 

Seluruh lease telah dikapitalisasi ke dalam aset modal Account Balance Completeness 

Persediaan secara fisik tersimpan di gudang Account Balance Existence 

Transaksi pendapatan penjualan termasuk pengiriman 

aktual yang tertuju kepada pelanggan 

Class of 

Transaction 

Occurrence 

Pendapatan investasi tidak termasuk dalam pendapatan 

penjualan 

Class of 

Transaction 

Classification 

Dari 5 laporan terakhir yang didapatkan untuk 2016 dan 

5 laporan pertama yang didapatkan untuk 2017, 

berupaya dalam memastikan bahwa pengiriman telah 

dicatat pada periode yang tepat. 

Class of 

Transaction 

Cut-off 

Bertanya kepada manajemen mengenai adanya 

persediaan yang tergolong persediaan konsinyasi. 

Account Balance Rights 

 

 

  



 

SOAL 5: Audit Evidence 

a. 

Uraian Bukti Audit Bukti Hukum 

Tujuan  Untuk membuktikan dan menghasilkan 

asurans yang memadai 

Untuk membuktikan adanya 

tindak pidana dan menentukan 

hukuman kepada pelakunya 

Syarat  a. Cukup 

b. Tepat 

a. Minimal ada dua alat bukti 

yang sah; 

b. 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. Menentukanmemadainya kualitas bukti 

(relevansi dan kompetensi bukti) 

c. Menentukan metode pengumpulan bukti  

Hakim wajib menggunakan 

kearifannya untuk menilai 

kecukupan dan keabsahan alat 

bukti 

Landasan Standar audit Undang-undang di bidang 

hukum pidana 

 

  



 

b. 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.  

 

c. Kecukupan dan ketepatan bukti audit dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: 

• Signifikansi dari potensi salah saji  

• Efektivitas tanggapan manajemen dan kontrol untuk mengatasi risiko. 

• Pengalaman yang diperoleh selama audit sebelumnya sehubungan dengan salah saji 

potensial yang sama. 

• Hasil prosedur audit yang dilakukan, 

• Sumber dan keandalan informasi yang tersedia. 

• Ke-persuasifan dari bukti audit. 

• Pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal. 

 

  



 

SOAL 6: Audit Reports 

1. Opini yang diberikan oleh auditor kepada perusahaan tersebut adalah tidak 

menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Dasar atau sifat yang 

menyebabkan auditor opini tersebut adalah (1) ketidakmampuan untuk memperoleh 

bukti audit yang cukup dan tepat dan (2) pertimbangan auditor tentang seberapa 

pervasifnya dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan.  

Dalam kasus ini, PT Semen Gresik tidak memberikan laporan keuangan 

konsolidasian PT Semen Padang – anak perusahaan yang signifikan. Oleh karena 

itu, auditor tidak memiliki bukti audit yang cukup dan tepat untuk melakukan 

prosedur audit atas saldo-saldo laporan keuangan konsolidasian PT Semen Padang 

dan anak perusahaan. Dalam pertimbangan auditor, tidak adanya laporan keuangan 

konsolidasian PT Semen Padang merupakan hal material dan memiliki dampak 

yang pervasif terhadap laporan keuangan karena PT Semen Padang merupakan 

anak perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PT Semen Gresik.  

2. Dalam paragraf pendahulan, penggunaan pernyataan “Kami telah mengaudit..” 

menjadi kurang tepat ketika opini yang diberikan kepada auditee adalah tidak 

menyatakan pendapat. Hal tersebut karena auditor tidak dapat melakukan prosedur 

audit yang seharusnya terkait dengan hal ketidakmampuan auditor memperoleh 

bukti audit yang cukup dan tepat. Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit 

disebabkan oleh auditee yang tidak memberikan laporan keuangan konsolidasi 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.  

 


