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1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pcmbahauan yang telah dike- 
mukakan pada bab-bab terdahulu, p'mu.LiG mcnarik kecimnulan 
sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat penjualan yang cukup tajam pada 
akhir tahun yang diperiksa, cetelah ceyanjang tahun 

menunjukkan tingkat penjualan yang cukup stabil bah 

kan ccnderung meningkat, monunjukkan adanya gejala 
yang tidak v/ajar dalam penyajian pendapatan porusa- 
haan.

2. Prosedur audit yang telah dilakcanakan guna raeneli- 

ti kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pe
nyajian pendapatan terncbut, yang berupa penelitian 
torhadan dokuwen-dokumpn yang mendasari timbulnya 

prndapatan, faktur-faktur penagihan eerta peneliti
an atau pcrig tiiva-pori.tiwa sosudah tanggal neraca, 
telah .'jatiipai pada cuatu kesimpulan bahwa tordapat 
penjualan tahun yang diperikea yang tidal; dibukukan 
pada tahun yang bersangkutan, tetapi digeser ke ta
hun berikutnya dengan enra monutup buku penjualan 

terlalu cenat eohinj ja nondapatan untuk tahun yang 

diporikca dinyatakan terlalu rendah (understate- 
i.'ldil t) .
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3- Terdapat kaitan yang erat antara keberatan klien 
atas dilaksanakannya pemeriksaan pembukuan kas/bank 
dengan adanya pendapatan yang tidak dibukukan yang 
mengakibatkan penyajian pendapatan dalam laporan 
keuangan menjadi terlampau rendah (understatement). 

Dengan demikian hipotesa kerja penulis yang menya - 
takan bahwa apabila dilakukan prosedur audit yang 
lain maka auditor ’akan dapat memastikan bahwa pen
dapatan yang diterima oleh perusahaan telah disaji
kan secara wajar; terlampau rendah; ataukah terlam
pau tinggi, telah terbukti kebenarannya.

2. Saran
Dari hasil kesimpulan -pembahasan ini penulis menga- 

jukan beberapa saran yang dapat membantu auditor dalam 

menghadapi adanya pembatasan yang dilakukan oleh klien atas 
luasnya pemeriksaan,

Apabila klien menolak dilakukannya pemeriksaan atas 
pembukuan kas/bank dalam rangka pemeriksaan untuk mempero
leh keyakinan akan kewajaran penyajian pendapatan dalam 
laporan keuangan perusahaan, maka hendaknya dilakukan lang 
kah-langkah sebagai berikut :

1. Lakukan analisa terhadap trend penjualan dari bulan 
ke bulan untuk tahun buku yang diperiksa guna meli- 
hat kemungkinan adanya tendensi yang tidak wajar 

atas naik turunnya tingkat penjualan, Kemudian ban-
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