BUKTI AUDIT

Bukti audit adalah merupakan alat yang sangat penting bagi seorang auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Catatan akuntansi merupakan bukti audit yang cukup untuk mendukung pendapat auditor, namun catatan tersebut bukan satu – satunya alat bukti yang digunakan oleh auditor melainkan disamping catatan akuntansi, auditor juga bisa mengumpulkan bukti audit dengan cara yang lainnya diantaranya adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perhitungan fisik persediaan. 
Asersi Manajemen dalam Laporan Keuangan
Asersi (assertions) : pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen lap. Keuangan baik yang bersifat  implicit maupun eksplisit.
Contoh : di dalam neraca PT ABC tanggal 31 Desember 20x2 dicantumkan akun kas sebesar Rp 5.432.100,-. Dalam melaporkan akun kas tersebut, manajemen membuat dua asersi eksplisit berikut ini :
	Bahwa kas tersebut benar – benar ada pada tanggal 31 Desember 20x2, dan

Bahwa jumlah kas tersebut yang benar adalah sebesar Rp 5.432.100,-
Disamping itu, manajemen juga membuat asersi implisit berikut ini :
	Bahwa semua kas yang seharusnya dilaporkan telah dimasukkan dalam jumlah tersebut.

Bahwa semua kas yang dilaporkan dimiliki oleh PT ABC pada tanggal 31 Desember 20x2 tersebut.
Bahwa tidak ada batasan apapun terhadap penggunaan kas yang dilaporkan tersebut.
Asersi manajemen yang disajikan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar berikut ini :
	Keberadaan atau keterjadian (existence or occurrence)

Asersi ini berhubungan dengan  apakah aktiva atau utang entitas ada pd tgl ttt dan apkh. Transaksi yg dicatat telah terjadi selama periode ttt. Contoh, bahwa sediaan produk jadi yg tercantum dlm neraca adlh tersedia utk dijual pd tgl neraca. Begitu juga bahwa penjualan dlm lap. Laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dg kas atau aktiva bentuk lain dg customer selama periode ttt.
	Kelengkapan (completeness)

Asersi ini berhubungan dengan apakah Semua transaksi dan akun yg seharusnya telah disajikan dlm lap. Keu. Contoh, bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dlm lap. Keu., bgt juga bahwa utang usaha di naraca telah mencakup semua kewajiban perusahaan kepada pemasok pd tgl neraca tsb.
	Hak dan Kewaajiban (right and obligation)

Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva adalah hak entitas dan utang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Contoh, bahwa jumlah sewa guna usaha (lease) yg dikapitalisasi di naraca mencerminkan nilai pemerolehan hak perusahaan atas kekayaan yg disewa-guna-usahakan (leased) dan utang sewa guna usaha yg bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas pd tgl neraca tsb.
	Penilaian (valuation) atau alokasi

Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatn, dan biaya telah disajikan dalam lap. Keu. pada jumlah yang semestinya. Contoh, bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan kos pemerolehannya (acquisition cost) dan kos pemerolehan tsb scr sistematik dialokasikan ke dlm periode-periode akuntansi yg semestinya. Demikian juga, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) pada tanggal neraca tersebut. 
	Penyajian dan Pengungkapan (presentation and disclosure)

Asersi ini berhubungan dengan apakah Komponen tertentu lap. Keu. Telah digolongkan/diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Contoh, bahwa kewajiban yg diklasifikasikan sbg utang jgk pjg di nrc tidak akan jatuh tempo dlm waktu satu thn.
Asersi Manajemen Dan Tujuan Audit
Asersi Manajemen
Tujuan Umum Audit
Keberadaan atau Keterjadian, 
aktiva atau utang entitas ada pd tgl ttt dan transaksi pendapatan dan biaya terjadi dalam  periode ttt.
Kelengkapan,
Semua transaksi dan akun yg seharusnya telah disajikan dlm lap. Keu.
Hak dan Kewajiban,
Aktiva adalah hak entitas dan utang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. 
Penilaian atau Alokasi,
Komponen aktiva, kewajiban, pendapatn, dan biaya telah disajikan dalam lap. Keu. Pada jumlah yang semestinya.
Penyajian dan Pengungkapan,        
Komponen tertentu lap. Keu. Telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara semestinya.


Asersi Manajemen
Tujuan Khusus Audit Terhadap Kas
Keberadaan atau Keterjadian
Kas di bank, dana kas kecil, kas yg belum disetor ke bank, dan unsur kas lain yg disajikan sbg kas dlm neraca ada pada tgl naraca.
Kelengkapan
Kas yang disajikan dalam neraca mencakup semua dana kas kecil, kas yang belum disetor ke bank, dan semua kas yg ada di tangan, serta saldo kas yg ada di bank yg tidak dibatasi pemakaiannya.
Hak dan Kewajiban, 
Semua unsur yg dimasukkan ke dalam kas dimiliki oleh entitas pd tgl neraca. 
Penilaian atau Alokasi, 
Semua unsur yg tmsk dlm kas tlh dijumlah secara benar.

Jurnal penerimaan dan pengeluaran kas secara matematik benar dan telah dibukukan dg semestinya ke dlm akun buku besar yg bersangkutan.

Kas ditangan tlh dihitung dg benar.

Kas di bank tlh direkonsiliasi dg catatan akuntansi.
Penyajian dan Pengungkapan,         
Semua unsur yg dimasukkan ke dlm kas tidak dibatasi penggunaannya dan disediakan utk operasi entitas.

Pengungkapan yg diwajibkan tlh dipenuhi.
   
Hubungan Bukti Audit dan Standar Pekerjaan Lapangan Ketiga
Standar Pekerjaan Lapangan ketiga menyatakan bahwa : 
Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Ada empat kata penting dalam standar tersebut yang dipahami, yaitu : 
	Bukti.

Bukti Audit : sgl inf. Yg mendukung angka-angka atau inf. Lain yg disajikan dlm lap. Keu. Yg dapat digunakan oleh auditor sbg dsr yg layak utk menyatakan pendapatnya.
Bukti audit terdiri dari : 
	Data Akuntansi

Data akuntansi meliputi jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, memorandum, dan catatan tidak resmi, seperti daftar lembaran kerja (work sheet) yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi secera keseluruhan merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan.
	Informasi Penguat

Informasi penguat meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui; informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik; serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat.
	Cukup.

Cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan kuantitas bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Pertimbangan auditor menjadi peranan penting dalam penentuan cukup tidaknya jumlah bukti yang dikumpulkannya.
Faktor yang mempengaruhi cukup tidaknya bukti audit :
	Materialitas dan risiko

Gambaran tentang materialitas adalah bahwa biasanya akun yang memiliki saldo besar dalam laporan keuangan akan membutuhkan jumlah bukti udit yang lebih banyak dari pada akun yang bersaldo tidak material.
Untuk akun yang disajikan memiliki potensi tinggi salah dalam laporan keuangan, jumlah bukti audit yang dibutuhkan akan lebih banyak dari pada akun yang memilki kemungkinan kecil salah saji dalam laporan keuangan.
	Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam menentukan cukup tidaknya bukti audit. Dua elemen faktor ekonomi yang harus dipertimbangkan adalah faktor waktu dan biaya, jika auditor memeriksa jumlah bukti audit yang lebih sedikit dapat diperoleh keyakinan yang sama tingginya dengan memeriksa terhadap keseluruhan bukti, tentunya auditor akan memilih untuk memeriksa jumlah bukti audit yang lebih sedikit dengan pertimbangan faktor biaya dan manfaat (cost and benefit).
	Ukuran dan karakteristik populasi

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap unsur laporan keuangan, auditor sering kali menggunakan sampling audit. Dalam sampling audit, auditor memilih secara acak sebagian anggota populasi untuk diperiksa karakteristiknya. Umumnya, semakin besar populasi, semakin banyak jumlah bukti audit yang diperiksa auditor.
Karakteristik populasi ditentukan oleh tingkat homogenitas anggota populasi. Jika auditor menghadapi populasi dengan anggota yang homogen, jumlah bukti audit yang dipilih dari populasi tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan populasi yang beranggota hiterogen.


	Kompeten

Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan informasi penguat.
	Kompetensi Data Akuntansi

Keandalan catatan akuntansi dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas pengendalian intern.
	Kompetensi Informasi Penguat

Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut :
	Relevansi

Sumber
Ketepatan Waktu
Objektivitas
Cara pemerolahan bukti
	Sebagai dasar yang layak.
Bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat, Kalimat ini tidak mengharuskan auditor untuk menjadikan bukti audit yang dikumpulkannya sebagai suatu dasar yang absolut bagi pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan auditan. 
Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :
	Pertimbangan profesional

Pertimbagan profesional merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit.
	Integritas manajemen

Manajemen berada dalam posisi untuk mengendalikan sebagian besar bukti penguat dan data akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen.
	Kepemilikan publik versus terbatas

Umumnya auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik (PT yang Go Publik) dibndingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh kalangan terbatas (PT. Tertutup)
	Kondisi keuangan

Umumnya jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan proses kebangkrutan, pihak – pihak yang berkepentingan akan meletakkan kesalahan di pundak auditor, karena kegagalan auditor untuk memberikan peringatan sebelumnya mengenai memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Dalam keadaan ini, auditor harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan auditan dan mutu pekerjaan audit yang telah dilaksanakan.
Tipe Bukti Audit
	Tipe Data Akuntansi

	Pengendalian Intern

Pengendalian Interna sebagai bukti, kuat lemahnya pengendalian intern merupakan faktor utama yang menentukan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan. Semakin kuat pengendalian intern, semakin sedikit bukti audit yang harus dikumpulkan sebagai dasar pernyatakan pendapat auditor. 
	Catatan Akuntansi

Catatan Akuntansi sebagai bukti, diantaranya adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi yang digunakan oleh klien untuk mengolah transaksi keuangan guna menghsilkan laporan keuangan. 
Keandalan catatan akuntansi sebagai bukti audit tergantung pada pengendalian intern yang diterapkan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut. 
	Tipe Informasi Penguat

	Bukti Fisik

Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud, tipe ini pada umumnya dikumpulkan oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap persediaan dan kas. 
	Bukti Dokumenter

Tipe bukti audit yang paling penting bagi auditor adalah bukti dokumenter. Bukti dokumenter menurut sumbernya, dapat dibagi tiga golongan :
	Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas yang dikirimkan langsung kepada auditor.

Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas yang disimpan dalam arsip klien.
Bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien.
Mutu Bukti dokumenter yang terbaik adalah yang dibuat oleh pihak luar yang bebas, yang dikirim langsung kepada auditor tanpa melalui tangan klien. Bukti audit ini yang disebut dengan proses konfirmasi. Konfirmasi adalah penerimaan suatu jawaban tertulis dari pihak yang bebas, yang berisi verifikasi ketelitian informasi yang diminta oleh auditor. 
	Perhitungan

Contoh tipe perhitungan sebagai bukti adalah :
Footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal.
Cross-footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal.
Pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresiasi dengan cara menggunakan tarif depresiasi yang digunakan oleh klien.
Pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham yang beredar, taksiran pajak perseroan dan lain – lain.
	Bukti Lisan

Tipe bukti ini dilakukan dalam rangka 
	Perbandingan Dan Ratio

Bukti dari Spesialis


