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CP Program Studi          
S10 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
S12 Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan  
PP Menguasai konsep teoritis secara mendalam  tentang Perencanaan Audit  
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU 9 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi  

KU 
10 

mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan 
penugasan kerja 

KU 
11 

 

KK1 Mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit secara 
mandiri, dan berkontribusi dalam tim untuk mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas 
komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam 
audit atas laporan keuangan 



CP Mata Kuliah              
1 Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep audit dan audit laporan keuangan. 
2 Mahasiswa mampu  mendiskusikan peran auditor sebagai seorang profesional dan paham dengan etika 

profesinya 
3 Mahasiswa mampu mengidentifikaskani prosedur perencanaan audit untuk audit laporan keuangan sebuah  

entitas 
4 Mahasiswa mampu  mengkomunikasikan ide, berfikir kreatif, berfikir kritis, berargumen logis, berfikir analitis, 

berfikir inovatif, komunikasi lisan, kerja dalam tim, beradaptasi, mandiri, mempunyai Komitmen, Motivasi. 

5  
Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep  audit laporan keuangan. Dalam satu semester topik-topik yang 
dibahas meliputi pengenalan tentang profesi akuntan publik, etika profesional, dan proses mengaudit yang 
dimulai sejak tahapan perencanaan sampai menyiapkan laporan audit. 

Materi Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Auditing, Jasa Assurance dan Profesi Akuntan Publik 
2. Standar Auditing 
3. Etika Profesi Akuntan Publik 
4. Laporan Auditor Independen 
5. Tanggung Jawab Profesi Akuntan Publik 
6. Tujuan Audit 
7. Bukti Audit 
8. Perencanaan Audit 
9. Materialitas dan Risiko 
10. Pertimbangan Mengenai Pengendalian  Internal 
11. Pertimbangan Risiko Fraud 
12. Pengembangan Perencanaan Audit Menyeluruh dan Program Audit 
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Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasisw
a 

Kreteria 
(Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilaian  

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  

1 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Auditing Jasa 
Assurance dan 
Profesi Akuntan 
Publik 

Auditing Jasa Assurance 
dan Profesi Akuntan Publik 

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 

 

2 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Standar Auditing  

Standar Auditing 

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 

 

3 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan dan 
berusaha 
menerapkannya 

Etika Profesi Akuntan 
a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 
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Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasisw
a 

Kreteria 
(Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilaian  

(%) 

dalam perilaku sehari 
hari tentang  Etika 
Profesi Akuntan 

dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

4 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Laporan Auditor 
Indepeden dan 
mampu menyiapkan 
konsep sebuah 
laporan auditor 
independen dengan 
opini WTP 

Laporan Auditor Indepeden

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 
dan 
ketepatan 
menyiapkan 
laporan 
auditor 
independen 
opini WTP  

 

5 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Tanggung jawab  
Profesional Akuntan 
Publik 

Tanggung jawab  
Profesional Akuntan 

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 

 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasisw
a 

Kreteria 
(Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilaian  

(%) 

c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

6 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Tujuan Audit 

Tujuan Audit 

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 

 

7 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Bukti  Audit 

Bukti Audit 

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 

 

8 Mahasiswa 
diharapkan mampu Perencanaan  Audit a. Perkuliahan dilakukan dengan 

metode diskusi dan tutorial. 

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 
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menjelaskan tentang 
Perencanaan  Audit 

b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

9 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Materialitas dan           
Resiko Audit   

Materialitas dan Resiko 
Audit 

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 

 

10 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Pertimbangan 
mengenai 
Pegendalian Internal 
dan mampu 
menyiapkan program 

Pertimbangan mengenai 
Pegendalian Internal 

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 
dan 
membuat 
program 
auditnya 
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audit tentang 
pemahaman 
pengendalian internal 

c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

11 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Pertimbangan Resiko 
Kecurangan 

Pertimbangan Resiko 
Kecurangan 

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 

 

12 

Mahasiswa 
diharapkan mampu 
menjelaskan tentang 
Pengembangan 
Perencanaan Audit 
Menyeluruh dan 
Program Audit 

  

Pengembangan 
Perencanaan Audit 
Menyeluruh dan Program 
Audit 

 

a. Perkuliahan dilakukan dengan 
metode diskusi dan tutorial. 
b.  Mahasiswa diminta untuk 
mempersentasikan materi kuliah 
dari buku teks utama yang 
ditetapkan dalam waktu 45 menit. 
c. Pada bagian akhir (90 menit) 
dosen akan menjelaskan materi 
perkuliahan  
c. Test (kuis) singkat kurang lebih 
5 menit setiap awal pertemuan.  

a. Meyiapkan 
bahan 
presentasi 
dan summary 
dari buku 
teks utama 
b. Kuis 

Ketepatan 
menjelaska
n materi ini 
dan 
menyiapkan 
program 
audit untuk 
sebuah 
akun atau 
siklus 

 

 



 


