
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan prosedur audit yang telah dilaksanakan oleh tim audit, 

penulis menyimpulkan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Rinaldi 

Munaf telah melakukan proses audit terhadap laporan keuangan 

Yayasan Universitas Dharma Andalas Per 31 Desember 2017 sesuai 

dengan prosedur dan standard audit yang berlaku umum di Indonesia 

dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan 

pelaksanaan audit atas akun Kas dan Setara Kas tersebut, auditor sudah 

dapat menyatakan pendapatnya atas kewajaran mengenai saldo kas dan 

setara kas. 

b. Secara keseluruhan, laporan keuangan Yayasan Universitas Dharma 

Andalas telah disajikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Temuan-temuan audit yang ada juga tidak terlalu 

berdampak kepada laporan keuangan karena telah dibuktikan 

kebenaran dan kewajarannya dengan bukti-bukti yang ada. 

 

 



 

5.2 Saran 

Setelah penulis melaksanakan magang di Kantor Akuntan Publik Drs. 

Rinaldi Munaf selama kurang lebih 40 hari kerja, ada beberapa saran yang 

ingin penulis sampaikan selama pelaksanaan magang, antara lain: 

a. Mengadakan pelatihan (training) terhadap setiap mahasiswa magang 

KAP Drs. Rinaldi Munaf diharapkan memberikan pelatihan kepada 

mahasiswa magang, mengingat mahasiswa magang belum mempunyai 

pengalaman sama sekali di bidang audit. Dalam kegiatannya 

mahasiswa magang juga masih dalam proses belajar, sehingga jika 

diadakan suatu pelatihan audit itu dirasa sangat membantu dalam 

proses pembelajaran, serta dapat melihat kemampuan mahasiswa 

tersebut di bidang pengauditan dan itu juga dapat membantu KAP 

dalam menemukan auditor baru yang berkompeten di bidang audit. 

b. Menggunakan system Software 

Dalam melaksanakan proses pengauditan sebaiknya KAP memiliki 

software system untuk memudahkan pengerjaan audit laporan 

keuangan dalam pencapaian target tertentu, dibandingkan audit dengan 

cara manual (Excel), penggunaan software dirasa lebih mudah, cepat 

dan efisien dalam pengerjaannya. 

c.  Mengenai staf pekerja 

KAP Drs. Rinaldi Munaf, staf yang dimiliki bukan dari sarjana 

yang sudah berkompeten di bidang auditing melainkan mahasiswa-

mahasiswa yang masih berkuliah semester 4 sampai semester 6 dan 

akan diganti dengan staf baru ketika mahasiswa tersebut akan 



 

diwisuda, sehingga membuat penulis tidak bisa mendapatkan 

pembelajaran mengenai audit karena staf sendiri belum memiliki 

pengalaman di bidang tersebut. Penulis menyarankan setidaknya ada 

satu atau dua staf yang sudah memiliki pengalaman sehingga bisa 

mengarahkan dalam melakukan kegiatan pengauditan agar kegiatan 

lebih terkoordinir dan lagi, kurangnya profesionalitas staf saat 

berkegiatan agar lebih ditingkatkan lagi. 
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