
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN
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SELAMAT DATANG DI SIMULASI 

AUDIT 

 

 

Terima kasih atas kesediaannya menjadi partisipan. 

 

 

Anda diminta berperan sebagai AUDITOR JUNIOR dari KAP UTAMI & 

REKAN 

Anda diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kasus yang disajikan. 

Jawaban yang Saudara berikan akan dirahasiakan sesuai etika penelitian. 

 

 
SELAMAT MENGIKUTI SIMULASI AUDIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Isilah identitas Anda dengan lengkap 

 

 

1. Usia   : 

2. Jenis Kelamin  :          Laki-laki                     Perempuan 

3. Semester                         : 

4. IPK   : 

           < 2.50 

                             2.50 – 2.99 

                             3.00 – 3.50 

                    > 3.5 
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Mohon tidak membuka lembar berikutnya sebelum ada instruksi 

 

Informasi Simulasi 

 

 

 

Auditor junior KAP Utami dan Rekan yang berlokasi di 

Jakarta.  

 

 

 PT HIJAU GARMENT INDONESIA yang berlokasi di 

Tangerang.  

  

 

Menilai sistem pengendalian internal (SPI) sistem 

penjualan berdasarkan informasi yang tersedia. 

 

 

PERAN 

SAUDARA 

KLIEN BARU 

 

TUGAS 



34 
 

 Uji Prestasi 1 

 

Jawablah dengan tepat dengan memberikan tanda silang! 

1. Anda saat ini berperan sebagai….. 

a. Direktur PT Hijau Garment Indonesia 

b. Partner KAP Utami & Rekan 

c. Auditor junior KAP Utami & Rekan 

 

2. Klien Anda bergerak di bidang ….. 

a. Furniture 

b. Garment 

c. Logistik 

 

3. Tugas Anda dalam audit ini adalah …. 

a. Menentukan risiko salah saji material saldo akun penjualan 

b. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal klien 

c. Menyusun laporan keuangan klien  

 

Mohon tidak membuka lembar berikutnya sebelum ada instruksi 
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 Uji Prestasi 2 

Jawablah dengan tepat dengan memberikan tanda silang! 

 

1. Auditor melakukan evaluasi pengendalian internal klien pada tahap : 

a.  Perencanaan audit 

b.  Pengujian substantif 

c.  Pelaporan audit 

2. Auditor  jika ingin menguji rasio quick rasio yaitu dengan cara: 

a. (Aktiva lancar-persediaan) : hutang lancar 

b. Aktiva lancar : hutang lancar 

c. Hutang lancar : aktiva lancar 

3.Jika hutang jangka panjang sebesar $1000, modal sendiri sebesar $5000, aktiva 

tetap sebesar $10.000 maka debt to equity ratio nya.. 

a. 1/5 

b. 5/1 

c. 1/10 

4. Jika Auditor ingin melakukan rasio profitabilitas ( gross profit margin ) maka 

dengan cara : 

a. Laba kotor penjualan : penjualan 

b. Laba bersih operasi : penjualan 

c. Laba setelah pajak : penjualan 

5. Prosedur audit yang menelusuri kembali dari laporan keuangan ke bukti transaksi 

adalah... 

a. Prosedur analitis 

b. Tracing 

c. Vouching 

6. Hasil akhir laporan auditor adalah... 

a. Laporan laba rugi 
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b. Nerac 

c. Laporan auditor independen 

7. Prosedur audit yang menghitung (penjumlahan ke bawah) saldo akun disebut... 

a. Prosedur analitis 

b. Footing 

c. Vouching 

8. Dokumen yang diperlukan untuk menentukan pengujian audit siklus penjualan 

antara lain... 

a. Faktur penjualan 

b. Struktur organisasi 

c. Laporan gaji karyawan 

9. Informasi yang diperlukan untuk penilaian sistem pengendalian internal klien 

secara relevan antara lain... 

a. Faktur penjualan 

b. Dokumen sistem informasi akuntansi 

c. Struktur organisasi 

10. Pengendalian yang tepat untuk siklus penggajian padalah... 

a. Gaji didistribusikan dengan mentransfer ke rekening masing-masing pegawai 

b. Gaji diberikan ketika diminta oleh pegawai 

c. Gaji dicatat manual  

Mohon tidak membuka lembar berikutnya sebelum ada instruksi 
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 Profil anda 

 

  

Anda adalah seorang auditor junior KAP UTAMI DAN REKAN yang berlokasi di 

kota Jakarta. Anda termasuk lulusan terbaik dari Universitas tempat anda menenpuh 

pendidikan. 

 

 

Anda mempunyai karir yang bagus dan seiring berjalannya tahun dan bertambahnya 

pengalaman akan menjadikan anda auditor yang independen dan diperhitungkan 

kemampuan anda di KAP anda bekerja. 
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 Informasi Klien  

 

Klien Anda adalah PT Hijau Garment Indonesia (HGI) perusahaan yang bergerak 

dalam bidang garment terletak di kota Tangerang. 

   

Mohon tidak membuka lembar berikutnya sebelum ada instruksi 
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Gambar 2: bagian produksi mempunyai lebih 

dari 2000 karyawan 

Gambar 1: PT Hijau Garment Indonesia, 

Tangerang            
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Cukup dan Komplek 

 

Mohon tidak membuka lembar berikutnya sebelum ada instruksi 

 INFORMASI 1  

Gambar 3: bagian garment mempunyai 

produk unggulan kualitas eksport 

Gambar 4: bagian pengemasan produk 
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Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan sistim penjualan PT Hijau 

Garment Indonesia :  

 PT HGI berdiri sejak tahun 1990. 

 Perusahaan membeli bahan baku berdasarkan pesanan. 

 Perusahaan memilih karyawan yang berkompeten untuk menangani investasi 

dan surat berharga. 

 Perusahaan memiliki staf administrasi kantor sekaligus administrasi 

keuangan. 

 Perusahaan melakukan penghematan listrik untuk bagian kantor. 

 Penjualan dilakukan oleh staf yang berpengalaman. 

 Penjualan dilakukan terkomputerisasi. 

 Otorisasi penjualan dilakukan oleh manager penjualan. 

 Faktur penjualan terkomputerisasi yang tercetak urut nomer dan dicetak 

rangkap tiga sebagai dokumen 

 Mempunyai petugas keamanan yang handal untuk menjaga kemanan. 

 Perusahaan melakukan corporate and social responsibility (CSR) untuk 

lingkungan disekitar pabrik. 

Berikan tanda centang (√) untuk mengelompokkan informasi tersebut relevan atau 

tidak relevan dalam mengaudit sistem pengendalian internal atas siklus 

penjualan! 

No Informasi Relevan Tidak 

relevan 

1 PT HGI berdiri sejak tahun 1990.   

2 Perusahaan membeli bahan baku berdasarkan 

pesanan. 

  

3 Perusahaan memilih karyawan yang 

berkompeten untuk menangani investasi dan 

surat berharga 

  

4 Perusahaan memiliki staf administrasi kantor 

sekaligus administrasi keuangan 

  

5 Perusahaan melakukan penghematan listrik untuk 

bagian kantor. 
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6 Penjualan dilakukan oleh staf yang 

berpengalaman. 

  

7 Penjualan dilakukan terkomputerisasi.   

8 

 

Otorisasi penjualan dilakukan oleh manager 

penjualan 

  

9 Faktur penjualan terkomputerisasi yang tercetak 

urut nomer dan dicetak rangkap tiga sebagai 

dokumen 

  

 

10 Petugas keamanan ditugaskan untuk menjaga 

kemanan 

  

11 Perusahaan melakukan corporate and social 

responsibility (CSR) untuk lingkungan disekitar 

pabrik 

  

 

Secara keseluruhan seberapa cukup banyaknya informasi relevan tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan nilai SPI sistem penjualan? 

Tidak  

cukup 

        Sangat 

cukup 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Berdasarkan informasi tersebut tentukan nilai sistem pengendalian internal untuk 

siklus penjualan klien! 

Sangat 

Buruk 

        Sangat 

Baik 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Jelaskan alasan Anda: 
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Tidak Cukup Komplek 

Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan sistem penjualan PT 

Hijau Garment Indonesia :  

 PT HGI berdiri sejak tahun 1990. 

 Perusahaan membeli bahan baku berdasarkan pesanan. 

 Perusahaan memilih karyawan yang berkompeten untuk menangani investasi 

dan surat berharga. 

 Perusahaan memiliki staf administrasi kantor sekaligus administrasi 

keuangan. 

 Perusahaan melakukan penghematan listrik untuk bagian kantor. 

 Otorisasi penjualan dilakukan oleh petugas yang berwenang. 

 Mempunyai petugas keamanan yang handal untuk menjaga kemanan. 

 INFORMASI 1  
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 Perusahaan melakukan corporate and social responsibility (CSR) untuk 

lingkungan disekitar pabrik. 

 Untuk meningkatkan kemampuan karyawan baru dilakukan pelatihan 

karyawan. 

 Setiap tahun ada kenaikan gaji untuk karyawan. 

 Setiap karyawan diberikan tunjangan kesehatan. 

Berikan tanda centang (√) untuk mengelompokkan informasi tersebut relevan atau 

tidak relevan dalam mengaudit sistem pengendalian internal atas siklus 

penjualan! 

No Informasi Relevan Tidak relevan 

1 PT HGI berdiri sejak tahun 1990.   

2 Perusahaan membeli bahan baku berdasarkan 

pesanan. 

  

3 Perusahaan memilih karyawan yang 

berkompeten untuk menangani investasi dan 

surat berharga. 

  

4 Perusahaan memiliki staf administrasi kantor 

sekaligus administrasi keuangan.  

  

5 Perusahaan melakukan penghematan listrik 

untuk bagian kantor. 

  

6 Otorisasi penjualan dilakukan oleh petugas yang 

berwenang. 

  

7 Mempunyai petugas keamanan yang handal 

untuk menjaga kemanan. 

  

8 Perusahaan melakukan corporat social 

responsibility (CSR) untuk lingkungan disekitar 

pabrik. 

  

9 Untuk meningkatkan kemampuan karyawan 

baru dilakukan pelatihan karyawan. 

  

10 Setiap tahun ada kenaikan gaji untuk karyawan.   
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11 Setiap karyawan diberikan tunjangan kesehatan.   

 

Secara keseluruhan seberapa cukup banyaknya informasi relevan tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan nilai SPI sistem penjualan? 

Tidak  

cukup 

        Sangat  

Cukup 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Berdasarkan informasi tersebut tentukan nilai sistem pengendalian internal untuk 

siklus penjualan klien! 

Sangat 

Buruk 

        Sangat 

Baik 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Jelaskan alasan Anda: 
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Tidak Komplek Cukup 

Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan sistem penjualan PT 

Hijau Garment Indonesia :  

 Penjualan dilakukan oleh staff  yang berpengalaman. 

 Penjualan dilakukan terkomputerisasi. 

 Otorisasi penjualan dilakukan manager penjualan. 

 Faktur penjualan terkomputerisasi yang tercetak urut nomer dan dicetak 

rangkap tiga sebagai dokumen. 

 Adanya pemisahan fungsi antara karyawan yang bertugas menerima pesanan 

dan menerima pelunasan. 

 Setiap karyawan bagian penjualan yang melakukan kecurangan akan ditindak 

secara hukum. 

 Setiap karyawan baru khususnya bagian penjualan diseleksi secara selektif 

untuk mendukung sistem penjualan yang baik. 

 Penjualan bisa dilakukan secara tunai maupun kredit . 

 Selektif dalam memilih pelanggan dalam melakukan penjualan barang secara 

kredit. 

 Mempunyai dokumen pelanggan yang memiliki track record baik dalam 

melakukan pelunasan. 

 Rajin mengikuti pameran dan bazar untuk menarik pelanggan. 

 

Mohon tidak membuka lembar berikutnya sebelum ada instruksi 

 INFORMASI 1  
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Berikan tanda centang (√) untuk mengelompokkan informasi tersebut relevan atau 

tidak relevan dalam mengaudit sistem pengendalian internal atas siklus 

penjualan! 

No Informasi Relevan Tidak 

Relevan 

1 Penjualan dilakukan oleh staff  yang 

berpengalaman 

  

2 Penjualan dilakukan terkomputerisasi.   

3 Otorisasi penjualan dilakukan manager penjualan.   

4 Faktur penjualan terkomputerisasi yang tercetak 

urut nomer dan dicetak rangkap tiga sebagai 

dokumen 

  

5 Adanya pemisahan fungsi antara karyawan yang 

bertugas menerima pesanan dan menerima 

pelunasan. 

  

6 Setiap karyawan bagian penjualan yang 

melakukan kecurangan akan ditindak secara 

hukum. 

  

7 Setiap karyawan baru khususnya bagian penjualan 

diseleksi secara selektif untuk mendukung sistem 

penjualan yang baik 

  

8 Penjualan bisa dilakukan secara tunai maupun 

kredit. 

  

9 Selektif dalam memilih pelanggan yang akan 

melakukan penjualan barang secara kredit. 

  

10 Mempunyai dokumen pelanggan yang memiliki 

track record baik dalam melakukan pelunasan. 

  

11 Rajin mengikuti pameran dan bazar untuk menarik 

pelanggan. 
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Secara keseluruhan seberapa cukup banyaknya informasi relevan tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan nilai SPI sistem penjualan? 

Tidak  

cukup 

        Sangat  

cukup 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Berdasarkan informasi tersebut tentukan nilai sistem pengendalian internal untuk 

siklus penjualan klien! 

Sangat 

Buruk 

        Sangat 

Baik 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Jelaskan alasan Anda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohon tidak membuka lembar berikutnya sebelum ada instruksi 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang menurut Anda paling 

tepat dengan memberikan tanda silang. 

1. Informasi yang Anda peroleh untuk menentukan nilai SPI sistem penjualan PT 

HGI adalah ….. 

a. Pembelian 

b. Otorisasi penjualan dilakukan oleh manager penjualan 

c. Rasio solvabilitas 

 

2. Penjualan dilakukan secara… 

a. terkomputersisasi 

b. manual 

c. semi manual 

 

3. Informasi yang disajikan untuk menentukan nilai SPI sistem penjualan namun 

tidak relevan adalah …. 

a. Informasi rasio  

b. Informasi struktur organisasi 

c. Perusahaan melakukan corporate and social responsibility (CSR) untuk 

lingkungan disekitar pabrik. 

 

 

 

 

SELESAI 

Terima kasih atas partisipasinya. 

 

 Uji Prestasi 3 




