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Mata Kuliah   : Auditing I   Semester: III    Sks: 3       
KOMPETENSI   : Dalam pembelajaran audit ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pentingnya profesi akuntan publik, menjelaskan  
     opini-opini auditor, bagaimana aturan-aturan etika profesional, tanggungjawab manajemen dan auditor, tujuan-tujuan audit, jenis-jenis  
     bukti dan dokumentasi audit, membuat perencanaan audit dan prosedur analitis, memahami materialitas dan risiko audit, evaluasi  
     terhadap pengendalian internal dan membuat program audit.   
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1. Memahami dan menyepakati 
kontrak perkuliahan. 

2. Mahasiswa memahami pengertian 
audit, profesi akuntan publik dan 
laporan keuangan 

 
Perbedaan  auditing dan akuntan 
public, profesi akuntan public dan 
struktur KAP. 
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Mahasiswa memahami jenis-jenis dan 
kondisi laporan Auditor atas laporan 
keuangan 
 

Laporan hasil audit atas LK 
historis, dan laporan hasil audit 
lainnya. 
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Mahasiswa mengetahui jenis opini apa 
yang akan diberikan untuk tiap-tiap kasus 
yang diberikan 

Jenis-jenis opini audit serta contoh 
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Mahasiswa memahami bagaimana 
aturan-aturan kode etik dan penerapan  
etika profesional dalam praktek sehari-
hari 

Prinsip etika profesional untuk 
seluruh anggota IAI, aturan etika 
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Mahasiswa memahami apa tujuan audit 
laporan keuangan, bagaimana tanggung 
jawab auditor terhadap adanya 
kekeliruan dan ketidakberesan dan 
menjelaskan kewajiban hukum klien 

Tujuan audit laporan keuangan, 
tanggung jawab manajemen dan 
auditor. 
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Mahasiswa dapat menjelaskan  bukti 
audit dan bukti lainnya, mengidentifikasi 
4 keputusan bukti audit,  menspesifikasi 
persuasivitas bukti audit dan memahami 
jenis-jenis bahan bukti. 

Hakekat bahan bukti,  
pemilihan bahan bukti audit, serta 
empat keputusan bukti audit 
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Mahasiswa dapat menjelaskan prosedur 
analitis, kompetensi jenis bukti, prosedur 
audit dan dokumentasi audit. 

Prosedur analitis, kompetensi  
jenis bukti, prosedur audit dan 
dokumentasi audit. 
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