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Tinjauan Mata Kuliah 
   

agi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Auditing, Buku Materi 

Pokok (BMP) Auditing 1A ini merupakan buku teks yang memberikan 

kerangka belajar secara jelas. Dengan pengetahuan yang didapat, diharapkan 

dapat memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mahasiswa agar 

siap menjadi profesional di bidang auditing.  

 Di dalam masyarakat modern kekayaan dinilai dengan uang dan setiap 

transaksi aliran kekayaan antarindividu di dalam masyarakat diukur dengan 

satuan uang. Uang berbicara melalui bahasa komunikasi yang disebut 

akuntansi. Kebutuhan akan informasi akuntansi berkembang sejalan dengan 

perkembangan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin kaya suatu 

masyarakat semakin membutuhkan  perkembangan informasi akuntansi 

sebagai alat untuk mengkomunikasikan pertanggungjawaban kekayaan. 

 Kebutuhan masyarakat tentang informasi keuangan yang andal ini 

menyebabkan timbulnya profesi akuntasi publik. Profesi ini berkembang 

sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tentang jasa pihak yang 

kompeten dan dapat dipercaya untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban 

keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada pihak luar perusahaan. 

Untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan diperlukan 

pengetahuan yang disebut auditing. Pengetahuan ini menjadikan orang 

kompeten untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan sehingga 

memungkinkan orang yang terjun dalam profesi akuntan publik mampu 

menghasilkan jasa yang menjadikan masyarakat keuangan dapat memperoleh 

informasi keuangan yang andal. Informasi keuangan yang Anda dapat 

memberikan dasar yang andal bagi masyarakat keuangan dalam mengambil 

keputusan pengalokasian sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. 

 Untuk menjawab sebagian dari tantangan di atas maka materi dalam 

Buku Materi Pokok ini terdiri dari 6 modul sebagai berikut. 

1. Modul 1:  Profesi Akuntan Publik. 

2. Modul 2:  Bukti Audit. 

3. Modul 3:  Kertas Kerja 

4. Modul 4:  Penerimaan Perikatan dan Perencanaan Audit. 

5. Modul 5:  Pemahaman atas Pengendalian Intern. 

6. Modul 6:  Materialitas, Risiko, dan Pengujian dalam Auditing.   
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TIU: 

Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan tantang auditing untuk 

pengembangan kompetensi profesi akuntan publik dalam 

bidang auditing. 

Modul 6: 

Menjelaskan tentang materialitas risiko dan 

pengujian dalam auditing. 

 

Modul 5: 

Menjelaskan tentang pentingnya pemahaman atas struktur 

pengendalian intern bagi seorang auditor. 

Modul 4: 

Menjelaskan tentang penerimaan perikatan dan perencanaan 

audit sebagai tahap dalam melakukan audit atas laporan 

keuangan. 

Modul 3: 

Menjelaskan tentang kertas kerja sebagai alat 

penting dalam profesi akuntan publik. 

Modul 2: 

Menjelaskan tentang pentingnya bukti audit 

sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas 

lembar kertas kerja. 

Modul 1: 

Menjelaskan tentang profesi akuntan publik. 


