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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat desain perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Wisnu dan Katili yang

terdiri dari 12 butir prosedur yang ada didalam buku sistem pengendalian mutu (SPM) KAP 

Wisnu dan Katili sesuai dengan syarat yang terdapat didalam standar profesional akuntan 

publik (SPAP).  

2. Operasionalisasi dari perenacanaan audit laporan keuangan KAP Wisnu dan Katili telah

sesuai dengan desain yang telah dibuatnya sesuai dengan ketentuan didalam SPAP yang 

mengharuskan KAP untuk melaksanakan perencanaan audit dengan baik. Hanya, masih 

terdepat prosedur yang belum dilakukan dengan baik dan baru diperbaiki oleh KAP Wisnu dan 

Katili yaitu butir 4 terkait prosedur analitik, dan 2 butir yang baru diterapkan terkait butir 5 

tentang masalah akuntansi dan auditing yang penting, dan juga butir 8 tentang komunikasi 

dengan auditor lain, yang memang baru bisa diterapkan atas audit tahun buku 2018 karena baru 

mendapatkan penugasan terkait butir 5 dan butir 8 tersebut.  

3. Dapat dikatakan bahwa desain dan operasionalisasi perencanaan audit laporan keuangan

KAP Wisnu dan Katili sesuai berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku 

dan hanya terdapat kekurangan pada 3 butir prosedur perencanaan audit laporan keuangannya 

yang baru diperbaiki dan baru diterapkan atas audit tahun buku 2018. 

5.2 Implikasi Manajerial 

Dengan dilakukannya penelitian ini, saya selaku penulis dan juga staff audit dari KAP 

Wisnu dan Katili berharap dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi untuk KAP Wisnu 

dan Katili terkait perencanaan audit laporan keuangannya, agar KAP Wisnu dan Katili dapat 

lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat bersaing secara ketat dengan KAP lain bahkan 

dengan KAP 10 besar sekalipun. Adapun keterbatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

tertakit survey pendahuluan, dimana tidak didapatkannya dokumen lembar survey pendahuluan 

yang lengkap, yang didalamnya mengandung banyak hasil dari prosedur-prosedur perencanaan 

audit dan hanya mendapatkannya melalui wawancara dan konfirmasi dengan tim audit terkait. 
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