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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan dari hasil praktik kerja lapangan 

yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya adalah  : 

1. KAP XXX dan Rekan telah menjalankan prosedur audit untuk tahap

penyelesaian audit dengan sesuai sebagaimana yang telah diatur

dalam Standar Profesional Aktuntan Publik (SPAP) dan tidak

menyalahi Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

2. Kuesioner yang diberikan oleh KAP XXX dan Rekan kepada WW

Inc. telah disusun dengan cukup memadai untuk memperoleh

informasi yang diperlukan, seperti kuesioner yang digunakan untuk

mereview kejadian setelah tanggal neraca (subsequent events) telah

menyediakan berbagai pertanyaan yang sesuai dengan berbagai

peristiwa-peristiwa yang tergolong dalam peristiwa kemudian seperti

yang dijelaskan pada SA 560.

3. Proses audit yang dijalankan oleh KAP XXX dan Rekan pada WW

Inc. mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaiannya telah

menghasilkan suatu opini audit bahwa laporan keuangan dari WW

Inc. telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian dengan

penekanan suatu hal. Auditor memutuskan untuk memberikan opini

ini dengan pertimbangan mengenai kelangsungan usaha (going

concern) entitas yang sedang cukup terganggu.
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3.2. Saran 

Kantor Akuntan Publik XXX dan Rekan telah melakukan prosedur 

penyelesaian audit pada WW Inc. dengan baik. Namun, dalam menilai 

kelangsungan usaha kliennya KAP XXX dan Rekan menggunakan kuesioner. 

Penilaian mengenai kelangsungan usaha akan lebih baik lagi jika menggunakan 

penghitungan-penghitungan yang dihasilkan dengan penggunaan rasio yang sesuai, 

misalnya dengan menggunakan penghitungan rasio-rasio keuangan lain yang hasil 

dari penghitungan rasio tersebut lebih akurat dibandingkan hanya dengan 

mengandalkan kuesioner dan judgements auditor. 

Prosedur analitis akhir yang dijalankan oleh KAP XXX dan Rekan pada 

WW Inc. menggunakan metode yang berbeda pada umumnya, hal ini terjadi karena 

waktu yang dimiliki oleh auditor sangatlah terbatas. Prosedur analitis idealnya 

dijalankan dengan menggunakan analisis tren dan/atau rasio yang berkelanjutan 

dari tahap awal pelaksanaan audit (preliminary analytical procedures) hingga tahap 

penyelesaian audit. Kedepannya diharapkan KAP XXX dan Rekan dapat 

menggunakan analisis yang lebih tepat dalam menjalankan prosedur analitis akhir. 

Proses penyelesaian audit dalam penerapannya cukup memakan waktu, 

namun manajemen dapat sedikit membantu auditor untuk mempersingkat proses 

pelaksanaan tahap ini dengan memberikan kemudahan bagi auditor dalam 

mengakses informasi-informasi yang diperlukan, seperti dengan adanya kebijakan 

untuk menyusun laporan keuangan interim. Auditor merasa bahwa akan lebih 

mudah dalam menjalankan prosedur-prosedurnya dalam mengaudit laporan 

keuangan, apabila manajemen mendukung proses kerja auditor dengan memberikan 

kemudahan pada akses penelusuran data dan informasi yang auditor butuhkan. 
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