AUDIT LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDIT

AUDIT LAPORAN KEUANGAN
Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan oleh auditor independen. Hal ini disebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.
Laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas.
	laporan keuangan dikatakan memenuhi kriteria relevansi bilamana laporan tersebut mempunyai nilai prediktif dan atau nilai feedback, dan disajikan tepat waktu.

laporan keuangan dikatakan memenuhi kriteria dapat dipercaya atau reliabilitas bilamana laporan tersebut dapat diuji, netral, dan jujur.
Para pemakai laporan keuangan melihat laporan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah memenuhi kedua kriteria tersebut.

Dalam bukunya Halim (2001, 48) menyebutkan, ada empat alasan mengapa audit atas laporan dibutuhkan :
Perbedaan kepentingan
Ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen dengan para pemakai (user) laporan keuangan. Manajemen mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatannya. Untuk itu manajemen akan berusaha agar laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik. 
Para user mengharapkan kepastian dari auditor independen bahwa laporan keuangan bebas dari pengaruh konflik kepentingan terutama kepentingan manajemen. Laporan keuangan perlu diaudit untuk menentukan kewajaran dan kenetralan laporan keuangan.
Konsekuensi
Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi user / pemakai. Mereka menginginkan agar laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang relevan untuk pengmabilan keputusan, mereka menginginkan adanya pengungkapan (disclosure) yang memadai. Para user mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan berisi pengunkapan yang diperlukan bagi para useryang berpengetahuan dan mengerti tentang laporan keuangan.
Kompleksitas
Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tingginya risiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Hal ini menyulitkan para user laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, mereka mengandalkan laporan auditor independen atas laporan keuangan yang diaudit untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang bersangkutan.  
Keterbatan akses (remoteness)
Pemakai laporan keuangan pada umumnya mempunyai keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Jika para pemakai ingin mengakses data secara langsung, maka mereka akan menghadapi kendala waktu, biaya, ketelitian, dan tenaga. Oleh karena itu, mereka mempercayakan pemeriksaan kepada pihak ketiga yaitu auditor independen.



Pemisahan Tanggung Jawab Manajemen dan  Auditor
Perbedaan utama tanggung jawab manajemen dan auditor adalah :
	Manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manjemen

Auditor independen bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen.

Tabel dibawah ini menunjukkan pemisahaan tanggung jawab manajemen dan auditor

Manajemen
Auditor
Tanggung Jawab Utama
Membuat Laporan Keuangan
Mengaudit Lap. Keu. 
Hasil akhir
Laporan Keuangan
Laporan Audit
Kriteria Dasar tanggung Jawab
Standar Akuntansi keuangan
Standar Auditing

Hubungan Yang Harus Dipertahankan Oleh Auditor
Auditor harus menjaga hubungan profesional yang dengan :
	Manajemen

Dalam melaksanakan audit, auditor perlu data yang relevan dan dapat dipercaya dari manajemen. Auditor perlu mengembangkan hubungan yang saling percaya dan saling menghargai dengan manajemen. Dengan demikian, auditor dengan mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Meskipun demikian auditor harus tetap menjaga independensi dan obyektivitasnya. 
	Dewan Komisaris

Dewan komisaris berfungsi sebagai wakil para pemegang saham untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Hubungan auditor independen dengan dewan komisaris  tergantung pada komposisi dewan komisaris. Apabila dewan komisaris sebagian besar terdiri atas direktur, atau staf manajemen lain, maka hubungannya seperti antara auditor dengan manajemen. 
Hubungan yang baik antara auditor dengan dewan komisaris ini  adalah dalam rangka untuk menentukan kantor akuntan mana yang harus dipilih, karena seringkali dewan komisaris berperan penting pada rapat umum pemegang saham untuk menentukan KAP yang dipilih. Dismping itu, kadang dewan komisaris dibantu oleh komite audit untuk berperang sebagai penghubung auditor dan manajamen. 
Ada beberapa fungsi komite audit :
	Membantu dewan komisaris dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.
	Mengawasi kebijakan dan praktik akuntansi, dan pelaporan keuangan perusahaan.
	Memperkuat independensi akuntan publik

Menentukan kantor akuntan publik yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
Mendiskusikan lingkup audit dengan auditor
Melakukan komuniksi dengan auditor mengenai masalah – masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanakaan audit seperti pembatasan lingkup audit oleh manajemen
Menelaah laporan keuangan dan laporan audit bersama auditor independen.
	Auditor Internal

Auditor independen umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan auditor internal perusahaan yang diaudit. Auditor independen kadang diminta untuk menelaah dan menilai kualitas kinerja auditor internal. Disamping itu, auditor internal dapat membantu auditor independen pada saat penilaian struktur pengendalian intern perusahaan klien.
	Pemegang Saham

Pemegang saham mengandalkan laporan keuangan auditan untuk memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusan perusahaan dengan baik. Jadi, auditor mempunyai tanggung jawab penting pada para pemegang saham sebagai pemakai utama laporan audit. Meskipun demikian, auditor independen sebaiknya menghindari kontak personal langsung dengan para pemegang saham yang bukan direktur maupun staf perusahaan, dan dewan komisaris.

Hubungan Antara Akuntansi Dan Auditing
Auditing umumnya dipelajari di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, dan dipraktekkan oleh akuntan publik. Keadaan seperti inilah memberikan kesan terhadap banyak orang bahwa auditing adalah cabang dari ilmu akuntansi. Memang auditing dan akuntansi berhubungan erat. Seorang auditor harus seorang akuntan, tetapi bukan berarti harus belajar akuntansi terlebih dahulu dari pada auditing.
Ada perbedaan yang nyata antara proses akuntansi keuangan dengan auditing, baik dalam hal metode maupun tujuan :
	Dalam hal metode, akuntansi mencakup pengidentifikasian transaksi atau kejadian yang mempengaruhi entitas. Setelah diidentifikasi, item tersbut diukur, direkam atau dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas dalam catatan akuntansi. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan. Sedangkan auditing mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti yng berhubungan dengan asersi manajemen. Hasil akhir proses auditing adalah laporan audit.

Dalam hal tujuan, akuntansi mempunyai tujuan mengkomunikasikan data keuanganyang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Sedang auditing tidak menciptakan informasi baru, tetapi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.
Jadi akuntansi mempunyai struktur yang bersifat konstruktif, sedang auditing mempunyai struktur yang bersifat analitis.
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