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Jawablah soal berikut dengan tepat! 

1. 25 Poin 

Anda adalah seorang auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit  di PT TBL untuk laporan keuangan 

periode 2020. Pada tanggal 8 Februari 2021 seorang pelanggan PT TBL dinyatakan bangkrut, padahal 

pelanggan ini memiliki nilai piutang yang besar sehingga karena dinyatakan bangkrut piutang tidak dapat 

tertagih. Dari kasus tersebut 

a) Dari tanggal pelanggan PT TBL dinyatakan bangkrut, apakah peristiwa tersebut dapat disebut 

sebagai subsequent events? Jelaskan! 

b) Subsequent events seperti apa saja yang kira-kira membutuhkan penyesuaian dan 

pengungkapan? Jelaskan! 

2. 15 Poin 

Setelah itu pada tanggal 15 Februari 2021, anda menerima informasi bahwa PT TBL akan melakukan 

merger dengan sebuah perusahaan asing. Untuk transaksi seperti ini apakah memerlukan penyesuaian 

atau hanya pengungkapan? Jelaskan! 

3. 25 Poin 

Pada saat proses penyelesaian audit, anda diminta untuk membuat management letter. 

a) Jelaskan apa yang dimaksud dengan management letter dan apakah isi dari management letter? 

b) Jelaskan manfaat dari management letter baik itu bagi klien maupun bagi Kantor Akuntan Publik! 

c) Jelaskan bagaimana management letter dapat meningkatkan citra dari Kantor Akuntan Publik! 

4. 15 Poin 

Setelah melakukan anda kemudian diminta oleh klien lain, yakni PT Pargoy Jaya untuk melakukan jasa 

lain selain audit laporan keuangan, namun klien belum menentukan jenis jasa apa yang dapat diberikan. 

Sebagai seorang auditor  

a) Jasa lain apa yang anda akan tawarkan kepada PT Pargoy Jaya? Jelaskan alasan anda! 

b) Apakah jasa tersebut memiliki tingkat asurans yang sama dengan audit laporan keuangan? 

Jelaskan! 

5. 20 Poin 

Setelah melakukan audit pada PT TBL, anda kemudian melakukan analisa terhadap calon klien anda, 

yakni PT Ohayo. Saat melakukan penilaian dengan menggunakan bantuan aplikasi ATLAS anda 

menemukan bahwa PT Ohayo memiliki resiko yang tinggi karena manajemen terlibat partai politik 

sehingga citra perusahaan kurang bagus. Berdasarkan kasus tersebut 

a) Apakah anda akan tetap menerima PT Ohayo sebagai klien anda? Jelaskan! 

b) Jika anda menerima PT Ohayo apa yang anda akan lakukan untuk memitigasi risiko yang ada? 
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1. 25 Poin 

Anda adalah seorang auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT TBL periode 

2020 . Pada tanggal 10 Februari 2021 terjadi kebakaran di salah satu gudang TBL, dan ternyata isi dari 

gudang tersebut belum diasuransikan oleh perusahaan. Dari kasus tersebut 

a) Sebagai seorang auditor apakah yang akan anda lakukan? Melakukan pemyesuaian laporan 

keuangan atau hanya pengungkapan? Jelaskan! 

b) Subsequent events seperti apa saja yang kira-kira membutuhkan penyesuaian laporan keuangan 

dan pengungkapan? Jelaskan! 

2. 15 Poin 

Setelah itu, anda mendapati bahwa rekan auditor yang satu tim dengan anda tidak melakukan analisis 

profesional fees. Jelaskan apa yang dimaksud dengan profesional fees? Berikan contohnya! 

3. 25 Poin 

Pada saat proses penyelesaian audit, anda meminta client’s representation letter kepada klien. 

a) Jelaskan apa yang dimaksud dengan client’s representation letter dan apa perbedaannya dengan 

management letter? 

b) Jelaskan isi dari client’s representation letter! 

c) Apakah client’s representation letter dapat membantu Kantor Akuntan Publik terkait dengan 

tuntutan hukum dari klien? Jelaskan dan berikan ilustrasi! 

4. 15 Poin 

Setelah melakukan anda kemudian diminta oleh klien lain, yakni PT Pargoy Jaya untuk melakukan jasa 

lain selain audit laporan keuangan, yakni jasa kompilasi. Apa itu jasa kompilasi? Dan apa yang 

membedakannya dengan jasa audit laporan keuangan dan jasa review laporan keuangan? Jelaskan! 

5. 20 Poin 

Setelah melakukan audit pada PT TBL, anda kemudian melakukan analisa terhadap calon klien anda, 

yakni PT Ohayo. Saat melakukan penilaian dengan menggunakan bantuan aplikasi ATLAS anda 

menemukan bahwa PT Ohayo memiliki resiko yang tinggi karena perusahaan tersebut menggunakan SAK 

umum konvergensi IFRS. Berdasarkan kasus tersebut 

a) Mengapa SAK umum konvergensi IFRS yang digunakan oleh PT Ohayo memiliki risiko yang tinggi? 

Jelaskan! 

b) Apakah anda akan tetap menerima PT Ohayo sebagai klien anda? Jelaskan! 


